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Zakon o sodnih taksah (ZST-1)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o sodnih taksah (ZST-1)
Razglašam Zakon o sodnih taksah (ZST-1), ki ga je spre
jel Državni zbor Republike Slovenije na seji 1. aprila 2008.
Št. 003-02-4/2008-3
Ljubljana, dne 9. aprila 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SODNIH TAKSAH (ZST-1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(temeljna določba)
Pred sodišči v Republiki Sloveniji se plačujejo takse po
določbah tega zakona in taksne tarife, ki je njegov sestavni
del.
2. člen
(področje veljavnosti)
Takse se plačujejo:
1. v pravdnem postopku,
2. v postopku o delovnih in socialnih sporih, razen če
za posamezne vrste postopkov o delovnih in socialnih sporih
zakon ne določa drugače,
3. v postopku izvršbe in zavarovanja, razen za izvršitev
odločb delovnih in socialnih sodišč v sporih delavcev iz delov
nih razmerij oziroma v zvezi z delom,
4. v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave
in v likvidacijskem postopku,
5. v postopku v upravnem sporu,
6. v kazenskem postopku,
7. v postopku o prekrških,
8. v nepravdnih postopkih,
9. v drugih primerih, ki jih določa ta zakon in taksna
tarifa.

3. člen
(zavezanec za plačilo)
(1) S tem zakonom predpisane takse mora plačati tisti, ki
predlaga uvedbo postopka ali opravo posameznega dejanja,
razen če ta zakon ne določa drugače.
(2) Povprečna taksa v stečajnem postopku se šteje za
dolg stečajne mase. To takso mora plačati stečajna upravitelji
ca oziroma stečajni upravitelj (v nadaljnjem besedilu: stečajni
upravitelj).
(3) Povprečno takso za prisilno poravnavo plača tisti, v
korist katerega je potrjena prisilna poravnava.
(4) Takso za izdajo sklepa o zavarovanju po uradni dol
žnosti mora plačati dolžnik, takso za vpis v zemljiško knjigo,
ki se opravi po uradni dolžnosti, pa tisti, v korist katerega se
opravi vpis.
(5) V kazenskem postopku o kaznivem dejanju, ki se
preganja po uradni dolžnosti, mora plačati takso obdolženka
oziroma obdolženec (v nadaljnjem besedilu: obdolženec), ki
mu je bila pravnomočno izrečena kazenska sankcija ali mu je
bila kazen pravnomočno odpuščena. Pri vstopu oškodovanke
kot tožilke oziroma oškodovanca kot tožilca (v nadaljnjem be
sedilu: oškodovanca kot tožilca) v postopek mora ob vstopu v
postopek plačati takso oškodovanec kot tožilec. Če je v tem
postopku obdolžencu pravnomočno izrečena kazenska sank
cija ali mu je kazen pravnomočno odpuščena, mora doplačati
takso obdolženec, sicer pa mora takso doplačati oškodovanec
kot tožilec. Določba prejšnjega stavka velja smiselno tudi za
kazenski postopek na zasebno tožbo.
(6) V postopku o prekrških mora plačati takso storilka
oziroma storilec (v nadaljnjem besedilu: storilec) prekrška, ki
mu je bila pravnomočno izrečena ali odpuščena sankcija za
prekršek.
(7) V postopku za določitev odškodnine na prvi stopnji
mora plačati takso udeleženka oziroma udeleženec (v na
daljnjem besedilu: udeleženec), ki mu je naloženo plačilo od
škodnine, v postopku s pravnimi sredstvi pa vložnica oziroma
vložnik (v nadaljnjem besedilu: vložnik) pravnega sredstva.
(8) Če morata dve ali več oseb skupaj plačati takso, je
njihova obveznost nerazdelna; v zapuščinskem postopku pa
so dediči dolžni plačati takso v sorazmerju s podedovanim
premoženjem.
4. člen
(posebni primeri zavezanca za plačilo)
(1) Skrbnica oziroma skrbnik (v nadaljnjem besedilu: skrb
nik) odsotnega, katerega prebivališče je neznano, in skrbnik za
premoženje, katerega lastnica oziroma lastnik (v nadaljnjem
besedilu: lastnik) je neznan, ter začasna zastopnica oziroma
začasni zastopnik (v nadaljnjem besedilu: začasni zastopnik)
stranke v postopku, ki ga je postavilo sodišče, niso dolžni pla
čevati taks za tistega, ki ga zastopajo.
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(2) Te takse se izterjajo iz premoženja zastopanega.
(3) Neplačane takse vpiše sodišče v seznam taks in ravna
po določbah o izterjavi neplačane takse.
5. člen
(nastanek taksne obveznosti,
zapadlost v plačilo)
(1) Takso je treba plačati takrat, ko nastane taksna ob
veznost.
(2) Če ni v tem zakonu ali taksni tarifi določeno drugače,
nastane taksna obveznost:
1. za vsak postopek, ki ga vodi sodišče, ob vložitvi tožbe,
predloga za začetek postopka ali pravnega sredstva, če je ta
vloga dana na zapisnik, pa ob dokončanju zapisnika, razen če
ni v naslednjih točkah določeno drugače;
2. za pravdni postopek, če je pred njim tekel postopek za
izdajo plačilnega ali izpraznitvenega naloga oziroma postopek
izvršbe na podlagi verodostojne listine, takrat, ko prispe spis k
pristojnemu sodišču, pred katerim bo tekel pravdni postopek;
3. za postopek o socialnih sporih pred sodiščem prve
stopnje takrat, ko je sodna odločba vročena stranki;
4. za povprečno takso v stečajnem postopku ob prav
nomočnosti odločbe o delitvi; v postopku prisilne poravnave
pa ob pravnomočnosti odločbe, s katero se potrdi sklenjena
poravnava;
5. za postopek v upravnem sporu v stvareh socialnega
varstva pred sodiščem prve stopnje takrat, ko je sodna odločba
vročena stranki;
6. za kazenski postopek o kaznivem dejanju, ki se prega
nja po uradni dolžnosti, če vstopi v postopek oškodovanec kot
tožilec, ob njegovem vstopu, sicer pa ob pravnomočnosti sodbe
ali sklepa, s katerim izreče sodišče sodni opomin; za kazenski
postopek na zasebno tožbo za takso, ki se naknadno doplača,
ob pravnomočnosti sodbe ali sklepa, s katerim izreče sodišče
sodni opomin; za pravna sredstva v kazenskem postopku ob
pravnomočnosti odločbe o pravnem sredstvu;
7. za postopek o prekrških, ob pravnomočnosti odločbe, s
katero izreče sodišče sankcijo za prekršek ali storilcu prekrška
sankcijo odpusti; za pravna sredstva v postopku o prekrških,
ob pravnomočnosti odločbe o pravnem sredstvu;
8. za takso v zapuščinskem postopku pred sodiščem
prve stopnje, takrat, ko je zapuščinska obravnava končana;
če sodišče ne opravi nove zapuščinske obravnave, nastane
taksna obveznost za dodatni sklep o dedovanju z vročitvijo
tega sklepa dedičem;
9. za postopek za določitev odškodnine pred sodiščem
prve stopnje, z vročitvijo sklepa o odškodnini udeležencu, ki
mu je naloženo plačilo odškodnine;
10. za takso za vpis v zemljiško knjigo, z vročitvijo sklepa
o dovolitvi vpisa zavezancu za plačilo oziroma s pravnomoč
nostjo odločbe, na podlagi katere se opravi vpis po uradni
dolžnosti;
11. za takso, ki jo je treba plačati ob domnevi umika ozi
roma ob zavrženju vloge zaradi neplačila takse za postopek,
ob pravnomočnosti ustreznega sklepa;
12. za poravnavo, pri kateri vrednost predmeta poravnave
presega vrednost predmeta postopka, za tisti del vrednosti
predmeta poravnave, ki presega vrednost predmeta postopka,
ob sklenitvi poravnave;
13. za takso zaradi zavlačevanja sodnih postopkov ter za
takse po tarifnih številkah 3005, 7401, 7402, 8401 in 8402 ob
pravnomočnosti ustrezne odločbe;
14. za takso za sklep o zavarovanju, ki ga izda sodišče po
uradni dolžnosti, ter za takse po tarifnih številkah 7408, 74010,
74012 in 8406 ob pravnomočnosti ustreznega sklepa;
15. za pritožbeni postopek, če ustrezen procesni zakon
določa napoved pritožbe, ob napovedi pritožbe;
16. za sodne prepise takrat, ko se prepis zahteva;
17. za druga dejanja takrat, ko se dejanje zahteva oziro
ma ko sodišče začne postopek.
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6. člen
(način plačila)
(1) Sodne takse se plačujejo v gotovini, z elektronskim
denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi sredstvi.
(2) Takso vplača taksna zavezanka oziroma taksni zave
zanec (v nadaljnjem besedilu: taksni zavezanec) na prehodni
podračun, določen za plačevanje sodnih taks sodišča, ki je
pristojno za opravo dejanja oziroma vodenje postopka.
(3) Po opravljenem plačilu sodne takse taksni zavezanec
ni dolžan dostavljati sodišču nikakršnih dokazil o plačilu, razen
če ta zakon ne določa drugače.
(4) Plačilo takse za sodne prepise iz 16. točke drugega
odstavka in za druga dejanja iz 17. točke drugega odstavka 5.
člena tega zakona mora stranka dokazati s potrdilom o opra
vljenem plačilu.
7. člen
(način določanja taksne obveznosti)
Taksne obveznosti se določajo v eurih glede na vrednost
zahtevka oziroma predmeta postopka ali v nespremenljivih
zneskih.
8. člen
(plačilo sodne takse kot procesna predpostavka)
Plačilo sodne takse je procesna predpostavka za izvedbo
postopka ali opravo dejanja sodišča, če to določa ustrezen
procesni zakon.
9. člen
(zastaranje pravice zahtevati plačilo sodne takse)
(1) Pravica zahtevati plačilo sodne takse zastara v petih
letih po zapadlosti takse v plačilo.
(2) Zastaranje pravice zahtevati plačilo takse oziroma
prisilno izterjavo takse prekine vsako uradno dejanje pristojne
ga organa, katerega namen je plačilo oziroma izterjava takse.
Zastaranje pa nastane v vsakem primeru v desetih letih po
zapadlosti takse v plačilo.
II. OPROSTITEV, ODLOG
IN OBROČNO PLAČILO TAKS
10. člen
(taksne oprostitve na podlagi zakona)
(1) Plačila sodnih taks so oproščeni država in državni organi,
samoupravne lokalne skupnosti in organi samoupravnih lokalnih
skupnosti, humanitarne organizacije ter tuja država in tuji državlja
ni, če tako določa mednarodna pogodba ali če velja vzajemnost.
(2) Če nastane dvom, ali velja vzajemnost, se mora sodi
šče obrniti za pojasnilo na ministrstvo, pristojno za pravosodje.
(3) Plačila sodnih taks so oproščene tudi invalidske orga
nizacije v postopkih v zvezi z izvajanjem namena, za katerega
so ustanovljene, in invalidi v postopkih, povezanih z diskrimi
nacijo zaradi invalidnosti.
(4) V postopku za odločanje o dodelitvi brezplačne pravne
pomoči se taksa ne plača.
(5) Taksa se tudi ne plača, kadar tako določa poseben
zakon.
11. člen
(pogoji za oprostitev, odlog ali obročno plačilo taks
na podlagi sodne odločbe)
(1) Sodišče oprosti stranko plačila taks, če bi bila s tem
plačilom občutno zmanjšana sredstva, s katerimi se preživlja
sama ali se preživljajo njeni družinski člani.
(2) Sodišče stranki odloži plačilo taks ali ji dovoli obročno
plačilo, če bi bila s takojšnjim plačilom ali s takojšnjim plačilom
v celotnem znesku občutno zmanjšana sredstva, s katerimi
se preživlja sama ali se preživljajo njeni družinski člani. Čas
odloga plačila oziroma skupni čas plačevanja obrokov ne sme
biti daljši od 12 mesecev.
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(3) Določbe prejšnjih odstavkov se smiselno uporabljajo
tudi za podjetnika posameznika v postopkih v zvezi z njegovo
dejavnostjo in za pravne osebe glede plačila taks za vloge,
pri katerih je plačilo takse procesna predpostavka, če nimajo
sredstev za plačilo takse in jih tudi ne morejo zagotoviti oziroma
jih ne morejo zagotoviti takoj v celotnem znesku brez ogrožanja
svoje dejavnosti.
(4) Pri odločanju o oprostitvi, odlogu ali obročnem plačilu
taks mora sodišče skrbno presoditi vse okoliščine, zlasti pa
upoštevati premoženjsko stanje stranke in njenih družinskih
članov, vrednost predmeta postopka in število oseb, ki jih stran
ka preživlja. Pri odločanju o oprostitvi, odlogu ali obročnem
plačilu taks iz prejšnjega odstavka mora sodišče upoštevati
premoženjsko, finančno in likvidnostno stanje stranke.
12. člen
(postopek za uveljavitev oprostitve, odloga ali obročnega
plačilo taks na podlagi sodne odločbe)
(1) O oprostitvi, odlogu ali obročnem plačilu taks odloči
sodišče prve stopnje na predlog stranke.
(2) Stranka mora predlogu priložiti pisno izjavo o svojem
premoženjskem stanju in premoženjskem stanju svojih družin
skih članov (v nadaljnjem besedilu: izjava o premoženjskem
stanju), ki jo poda pod kazensko in premoženjsko odgovor
nostjo.
(3) Izjava o premoženjskem stanju vsebuje zlasti podatke
stranke in njenih družinskih članov o premoženju, prihrankih in
dohodkih (dohodki in prejemki, ki so vir dohodnine, dediščine,
darila in podobno) v Republiki Sloveniji in v tujini. Izjava o pre
moženjskem stanju stranke iz tretjega odstavka 11. člena tega
zakona vsebuje zlasti podatke stranke o premoženju, denarnih
sredstvih in dohodkih iz dejavnosti v Republiki Sloveniji in v
tujini. Podrobnejšo vsebino izjave o premoženjskem stanju in
obliko obrazca, na katerem se izpolni izjava, predpiše minister,
pristojen za pravosodje.
(4) Če sodišče dvomi o resničnosti navedb v izjavi o pre
moženjskem stanju, jih po uradni dolžnosti preveri. V ta namen
pridobi potrebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov,
organov samoupravnih lokalnih skupnosti, nosilcev javnih poo
blastil in drugih oseb javnega prava, iz evidenc bank, pri katerih
ima stranka odprte svoje račune, ter z računov imetnikov, ki
jih vodi Centralna klirinško-depotna družba in ki se nanašajo
na podatke o posameznem imetniku vrednostnih papirjev. Če
gre za podatke, ki so davčna tajnost, jih sodišče pridobi pri pri
stojnem davčnem organu v skladu z zakonom, ki ureja davčni
postopek. Če se o teh podatkih vodijo evidence ali registri v
informatizirani obliki in je zagotovljena tehnična izvedljivost
neposrednega dostopa do teh podatkov, jih sodišče pridobi pri
upravljavcu evidence ali registra na podlagi neposrednega in
brezplačnega elektronskega dostopa v skladu s predpisi, ki ure
jajo področje davčne tajnosti. Sodišče dostopa do teh podatkov
z navedbo osebnega imena in naslova prebivališča stranke ali
njenih družinskih članov, po potrebi tudi enotne matične številke
ali davčne številke, namena pridobivanja podatkov in opravilne
številke zadeve. Če sodišče ne more samo pridobiti podatkov,
s katerimi bi preverilo resničnost navedb stranke v izjavi o pre
moženjskem stanju, jih mora predložiti stranka. Sodišče lahko
o premoženjskem stanju stranke in njenih družinskih članov
zasliši tudi nasprotno stranko.
(5) Zoper sklep, s katerim se ugodi predlogu stranke, ni
pritožbe.
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drugemu udeležencu postopka tega dne ali pozneje, razen za
takso zaradi zavlačevanja sodnih postopkov ter za takse po
tarifnih številkah 3005, 7401, 7402, 8401 in 8402.
(2) Sklep o oprostitvi, odlogu ali obročnem plačilu taks
velja samo v postopku, za katerega je bil sklep izdan.
(3) Sklep o oprostitvi plačila taks lahko sodišče med
postopkom razveljavi, če ugotovi, da jih stranka zmore plačati.
Pri tem odloči, ali naj stranka plača tudi takse, ki jih je bila
oproščena. Če je sklep razveljavljen zato, ker je stranka v izjavi
o premoženjskem stanju navedla neresnične podatke, mora
plačati dvakratnik taks, ki jih je bila oproščena.
(4) Sklep o odložitvi ali o obročnem plačilu takse lahko so
dišče med postopkom razveljavi, če ugotovi, da stranka zmore
takoj plačati celotno takso. Če je sklep razveljavljen zato, ker
je stranka v izjavi o premoženjskem stanju navedla neresnične
podatke, mora plačati dvakratnik taks, katerih plačilo ji je bilo
odloženo ali za katere ji je bilo dovoljeno obročno plačilo.
14. člen
(osebna veljavnost sklepa o oprostitvi, odlogu
ali obročnem plačilu taks)
(1) Sklep o oprostitvi, odlogu ali obročnem plačilu taks je
v korist le tistemu, ki mu je s tem sklepom priznana oprostitev,
odlog ali obročno plačilo.
(2) Če izroči vlogo skupaj več oseb ali če skupaj opravijo
procesno dejanje, pa je za eno ali več oseb izdan sklep o opro
stitvi, odlogu ali obročnem plačilu taks, mora tista, za katero ta
sklep ne velja, plačati takso tako, kakor da ta sklep ne bi bil
izdan, razen v primerih formalnega sosporništva.
15. člen
(obseg plačila in povrnitve sodnih taks
kot stroškov postopka)
(1) Takse, katerih plačila je bila stranka oproščena, so del
stroškov postopka.
(2) Takse stranke, ki je bila oproščena plačila taks in je v
postopku uspela, mora plačati nasprotnik te stranke.
(3) Sodišče prve stopnje po uradni dolžnosti naloži plačilo
taks stranki iz prejšnjega odstavka, ki jih mora plačati.
(4) Če stranka, ki je bila oproščena plačila taks, v postop
ku delno uspe in na podlagi pravnomočnega izvršilnega na
slova pridobi premoženje, ki presega del takse, ki bi jo morala
plačati, če ne bi bila oproščena plačila taks, mora plačati ta del
takse. Plačilo takse naloži stranki sodišče prve stopnje.
III. TAKSE GLEDE NA VREDNOST PREDMETA
POSTOPKA
16. člen
(takse glede na vrednost spornega predmeta)
Če se takse določajo glede na vrednost spornega pred
meta, znaša taksa s količnikom 1,0 pri vrednosti spornega
predmeta do 300 eurov 17 eurov. Taksa se poviša:
pri vrednosti
spornega predmeta
do... EUR

za vsak začeti znesek
nadaljnjih... EUR

za
... EUR

1.500

300

7

5.000

500

5

13. člen

10.000

1.000

9

(obseg veljavnosti in razveljavitev sklepa o oprostitvi,
odlogu ali obročnem plačilu taks)

25.000

3.000

16

50.000

5.000

20

200.000

15.000

67

500.000

30.000

100

nad 500.000

50.000

100

(1) Če ni v drugem zakonu določeno drugače, učinkuje
sklep o oprostitvi, odlogu ali obročnem plačilu taks od dne, ko
je pri sodišču vložen predlog za oprostitev, odlog ali obročno
plačilo, in velja za takse za vse vloge in dejanja, za katere je
nastala taksna obveznost oziroma obveznost povrnitve takse
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V prilogi 1, ki je sestavni del tega zakona, so navedene viši
ne taks pri vrednostih spornega predmeta do 500.000 eurov.
17. člen
(takse glede na vrednost predmeta v nepravdnih postopkih)
Če se takse v nepravdnih postopkih določajo glede na
vrednost predmeta postopka in je v tarifnem delu tega zakona
tako posebej določeno, znaša taksa s količnikom 1,0 pri vre
dnosti predmeta do 1000 eurov 30 eurov. Taksa se poviša:
pri vrednosti
predmeta postopka
do... EUR
5.000

za vsak začeti znesek
nadaljnjih... EUR

za... EUR

(2) Če se obravnava v sporu za razvezo zakonske zveze
ali za ugotovitev očetovstva hkrati tudi zahtevek za varstvo,
vzgojo in preživljanje otroka ali zahtevek za preživljanje za
konca, se plača taksa samo po vrednosti predmeta v postopku
za razvezo zakonske zveze oziroma v postopku za ugotovitev
očetovstva.
21. člen
(omejitev vrednosti predmeta postopka)
(1) Če se taksa odmerja po tabeli iz 16. člena tega za
kona, znaša vrednost predmeta postopka največ 30 milijonov
eurov.
(2) Če se taksa odmerja po tabeli iz 17. člena tega za
kona, znaša vrednost predmeta postopka največ 60 milijonov
eurov.

1.000

24

50.000

3.000

18

1.000.000

10.000

12

22. člen
(najemna in zakupna razmerja ter spori za izpraznitev
in izročitev nepremičnine)

5.000.000

10.000

10

25.000.000

25.000

11

50.000.000

50.000

8

nad 50.000.000

250.000

5

V prilogi 2, ki je sestavni del tega zakona, so navedene
višine taks pri vrednostih predmeta postopka do enega milijona
eurov.
18. člen
(načelo enkratnega plačila takse, obseg plačila takse
za pravna sredstva)
(1) Za postopek na posamezni stopnji, vključno z odločbo,
ki jo v tem postopku izda sodišče, se plača enkratna taksa,
razen če ta zakon ne določa drugače.
(2) Če višje sodišče razveljavi odločbo nižjega sodišča
ali če je v kazenskem postopku izdana zavrnilna sodba zaradi
nepristojnosti, se taksa, plačana za prejšnji postopek na nižji
stopnji, všteje v takso za novi postopek na nižji stopnji. Če je
taksa, ki naj se všteje, večja od takse za novi postopek, se
presežek ne vrne.
(3) Če se s pravnim sredstvom odločba le deloma izpod
bija, se vzame kot podlaga za plačilo takse za pravno sredstvo
le vrednost izpodbijanega dela.
(4) Če vložita pravno sredstvo obe stranki, se odmeri
taksa za pravno sredstvo vsaki stranki posebej in je odvisna
od vrednosti tistega dela odločbe, ki se s pravnim sredstvom
izpodbija.
(5) Za pravno sredstvo, ki se vloži samo zoper odločbo o
stranskih terjatvah, se plača taksa samo po znesku stranskih
terjatev.
IV. UGOTOVITEV VREDNOSTI PREDMETA POSTOPKA
19. člen
(splošna določba o vrednosti)
(1) Sodne takse se plačajo od vrednosti zahtevka oziroma
predmeta, če je ta ocenljiv, oziroma od vrednosti, določene po
tem zakonu.
(2) Za ugotavljanje vrednosti zahtevka oziroma predmeta
se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravdni po
stopek, če ni v tem zakonu določeno drugače.
(3) Za plačilo sodne takse je odločilna vrednost zahtevka
oziroma predmeta ob vložitvi vloge oziroma opravi dejanja,
razen če zakon ne določa drugače.
20. člen
(vrednosti več spornih predmetov)
(1) V istem postopku se na isti stopnji vrednosti več spor
nih predmetov seštejejo, razen če zakon ne določa drugače.

(1) V sporih o obstoju ali trajanju najemnega, zakupnega
ali podobnega razmerja in v sporih za izpraznitev in izročitev
nepremičnine se vrednost spornega predmeta določi po zne
sku nadomestila, ki ga je treba plačati za sporni čas, pri čemer
vrednost spornega predmeta ne sme presegati enoletnega
nadomestila. Nadomestilo poleg osnovnega neto nadomestila
vključuje stranske stroške, če so dogovorjeni kot pavšal in se
ne obračunajo posebej.
(2) Pri zahtevkih za zvišanje ali znižanje najemnine, zaku
pnine ali podobnega nadomestila se vrednost spornega pred
meta določi po znesku zahtevane razlike v nadomestilu, pri
čemer vrednost spornega predmeta ne sme presegati enoletne
razlike v nadomestilu.
23. člen
(spori v zvezi z zakonito preživnino)
V sporih o pravici do zakonite preživnine ali o terjatvi po
sameznih zneskov zakonite preživnine se izračuna vrednost za
plačilo takse tako, da se seštejejo dajatve za tri mesece, razen
če se ne zahteva preživnina za krajši čas.
24. člen
(stečajni postopek in postopek prisilne poravnave)
(1) Za prijavo terjatev v stečajnem postopku se vrednost
predmeta določi po vsoti prijavljenih terjatev posameznega
upnika.
(2) Za povprečno takso v stečajnem postopku se vrednost
predmeta določi po vsoti zneskov, ki so bili uporabljeni ali so na
razpolago za poravnavo dolgov stečajne mase.
(3) Za povprečno takso v postopku prisilne poravnave se
vrednost predmeta določi po vsoti zneskov, s katerimi je bila
dosežena prisilna poravnava.
25. člen
(zapuščinski postopek)
(1) Če gre v sporu za dedno pravico na vsej zapuščini,
se vzame kot vrednost postopka vrednost čiste zapuščine; če
pa gre v sporu samo za del zapuščine ali za določeno stvar iz
zapuščine, se vzame kot vrednost postopka za plačilo takse
čista vrednost tega dela oziroma te stvari.
(2) V zapuščinskem postopku se taksa plača od čiste
vrednosti zapuščine.
(3) Za dodatni sklep o dedovanju se plača taksa od vre
dnosti pozneje ugotovljene zapuščine.
(4) Sodišče ugotavlja vrednost, ki je odločilna za odmero
takse v zapuščinskem postopku, po prostem preudarku na
podlagi izjav dedičev in podatkov, s katerimi razpolaga. Če je
treba, lahko odredi, da ocenijo vrednost izvedenci na stroške
dedičev. Vrednost čiste zapuščine se ugotovi po vrednosti, ki
jo ima ob cenitvi.
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(postopek za določitev odškodnine)

plačilo takse povečana vrednost. Taksa, plačana za prvotno
vrednost, se všteje v takso za povečano vrednost.

V postopku za določitev odškodnine, se taksa za po
stopek pred sodiščem prve stopnje plača po višini določene
oziroma v poravnavi dogovorjene odškodnine.

V. TAKSA ZARADI ZAVLAČEVANJA SODNIH
POSTOPKOV

27. člen
(delitveni postopek)
V postopku delitve stvari ali skupnega premoženja se
vrednost predmeta postopka določi po vrednosti stvari ali pre
moženja, ki se deli.
28. člen
(zemljiškoknjižni postopek)
V zemljiškoknjižnem postopku se vrednost predmeta za
vknjižbo ali predznambo lastninske pravice določi po vrednosti
nepremičnine, ki je predmet vpisa.
29. člen
(spori zaradi motenja posesti, spori o stvarnih in osebnih
služnostih ter spori o dosmrtnem preživljanju)
Kot vrednost zahtevka za odmero takse se vzame:
1. v sporih zaradi motenja posesti znesek v višini 2.500
eurov;
2. v sporih o stvarnih služnostih znesek v višini 1.500
eurov;
3. v sporih o osebnih služnostih in o dosmrtnem preživlja
nju znesek v višini 600 eurov.
30. člen
(določitev vrednosti predmeta postopka
po prostem preudarku)
(1) Če vrednosti predmeta postopka ni mogoče določiti
v skladu z določbami 19. do 29. člena tega zakona, se določi
po prostem preudarku ob upoštevanju vseh okoliščin posa
meznega primera, predvsem obsega in pomena predmeta ter
premoženja in dohodkov strank.
(2) Vrednost predmeta postopka v nepremoženjskih spo
rih, določena na način iz prejšnjega odstavka, lahko znaša
največ en milijon eurov.
(3) Če vrednosti predmeta postopka ni mogoče določiti niti
v skladu s prvim odstavkom tega člena, znaša:
– v postopkih pred okrajnimi sodišči 700 eurov in
– v postopkih pred okrožnimi sodišči 3500 eurov.
31. člen
(sodna določitev vrednosti predmeta postopka)
(1) Če se pojavi utemeljen sum, da je stranka vrednost
predmeta oziroma zahtevka ocenila prenizko, sodišče po ura
dni dolžnosti s sklepom določi pravo vrednost potem, ko jo na
primeren način preveri. Tudi na ugovor druge stranke, da je
navedena vrednost zahtevka oziroma predmeta nepravilna,
sodišče na ta način določi pravo vrednost za plačilo takse.
(2) Zoper odločbo o ugotovitvi prave vrednosti iz prej
šnjega odstavka je dopustna posebna pritožba samo, kadar se
stranka ne more pritožiti zoper odločbo o glavni stvari.
32. člen
(sprememba vrednosti predmeta med postopkom)
(1) Prvotna vrednost ostane podlaga za plačilo takse ne
glede na to, ali se ta vrednost med postopkom spremeni, če ni
v naslednjih odstavkih določeno drugače.
(2) Če sodišče po 31. členu tega zakona ugotovi novo
vrednost, se vzame kot podlaga za plačilo takse nova vrednost.
Če je nova vrednost višja od prvotne, mora stranka doplačati
ustrezni del takse, če pa je nižja, je treba stranki vrniti že pla
čani presežek.
(3) Če se spremeni vrednost predmeta postopka zara
di razširitve tožbenega zahtevka, se vzame kot vrednost za

33. člen
(opredelitev takse zaradi zavlačevanja sodnih postopkov)
(1) Če je zaradi krivde stranke ali njenega zastopnika
oziroma pooblaščenca treba preložiti glavno obravnavo ali pa
se je postopek zavlekel zaradi naknadnega navajanja dejstev
in dokazov, ki bi se lahko navedli prej, lahko sodišče po uradni
dolžnosti naloži stranki ali njenemu zastopniku oziroma poobla
ščencu posebno takso v višini ene tretjine takse za postopek na
prvi stopnji. Taksa se lahko zniža na višino ene šestine takse za
postopek na prvi stopnji. Enako velja za stranskega interveni
enta, za osebe, vabljene na narok in za vse njihove zastopnike
oziroma pooblaščence.
(2) Zoper sklep o plačilu takse zaradi zavlačevanja sodnih
postopkov je dovoljena posebna pritožba, če vrednost izpodbi
janega dela presega 150 eurov.
(3) V kazenskem postopku in postopku o prekrških se ne
plača taksa po prvem odstavku tega člena.
VI. IZTERJAVA NEPLAČANE TAKSE
34. člen
(postopek za plačilo takse)
(1) Če prejme sodišče po pošti vlogo za začetek po
stopka, za katerega sploh ni plačana ali ni plačana vsa taksa,
pošlje sodišče taksnemu zavezancu plačilni nalog, naj v 15
dneh, v postopku izvršbe in zavarovanja pa v osmih dneh od
vročitve naloga plača dolžno takso. Plačilni nalog mora vsebo
vati osebno ime in naslov, za pravno osebo pa ime in sedež,
višino dolžne sodne takse in pravno podlago za njeno odmero,
številko računa za nakazilo ter referenco.
(2) Če je taksni zavezanec ob nastanku taksne obveznosti
navzoč v sodnem postopku ali pri sodnem dejanju, za katero
mora plačati takso, in je ne plača takoj ali v celoti, mu sodišče
izroči ali pošlje plačilni nalog, naj plača dolžno takso v 15 dneh,
razen če ta zakon ne določa drugače. Plačilni nalog mora vse
bovati sestavine, določene v prejšnjem odstavku.
(3) Če taksni zavezanec ob nastanku taksne obveznosti
ni navzoč v sodnem postopku ali pri sodnem dejanju, za katero
mora plačati takso, mu pošlje sodišče plačilni nalog, naj v roku,
določenem v odločbi o stroških postopka, plača dolžno takso.
Plačilni nalog mora vsebovati sestavine, določene v prvem
odstavku tega člena.
(4) V primerih iz prejšnjih odstavkov sodišče taksnega
zavezanca tudi opozori na posledice, če takse v roku ne bi
plačal.
(5) Zoper plačilni nalog iz prejšnjih odstavkov je dopustno
v osmih dneh od vročitve naloga vložiti ugovor iz razlogov, da je
taksa že plačana ali da je sodišče takso napačno odmerilo. O
ugovoru odloči sodišče prve stopnje v 15 dneh. S sklepom, ki
ga izda o ugovoru, sodišče ugovoru ugodi ali ga zavrne ali pa
zavrže kot prepoznega, nepopolnega ali nedovoljenega.
(6) Če se vloga šteje za umaknjeno ali se zavrže, ker
taksa za postopek o vlogi ni bila plačana, mora stranka plačati
takso, ki je v tarifnem delu tega zakona določena za umik vlo
ge. Če ta taksa v tarifnem delu zakona ni določena, se plača
tretjina takse za postopek o vlogi. Za postopek plačila te takse
smiselno velja določba tretjega odstavka tega člena.
35. člen
(postopek zaradi izterjave neplačane takse)
(1) Če taksni zavezanec, ki ima stalno prebivališče ali
sedež v Republiki Sloveniji, ne plača takse v roku, ki je do
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ločen v prejšnjem členu oziroma če v tem roku ne zaprosi za
oprostitev, odlog ali obročno plačilo taks po drugem zakonu ali
če ne vloži ugovora po petem odstavku 34. člena tega zakona,
potrdi sodišče izvršljivost plačilnega naloga in ga v nadaljnjem
roku 15 dni pošlje davčnemu uradu, na območju katerega ima
taksni zavezanec svoje stalno prebivališče ali sedež, naj takso
izterja.
(2) Če taksni zavezanec, ki ima stalno prebivališče ali
sedež v tujini, ne plača takse v roku, ki je določen v 34. členu
tega zakona oziroma če v tem roku ne zaprosi za oprostitev,
odlog ali obročno plačilo taks po drugem zakonu ali če ne vloži
ugovora po petem odstavku 34. člena tega zakona, potrdi
sodišče izvršljivost plačilnega naloga in ga v nadaljnjem roku
15 dni pošlje organu, ki je po zakonu pristojen za zastopanje
in uveljavljanje premoženjskih pravic in koristi Republike Slo
venije v tujini.
VII. VRNITEV TAKSE
36. člen
(pravica do vrnitve takse)
(1) Pravico do vrnitve takse ima, kdor je plačal takso, ki
je sploh ni bil dolžan plačati, ali je plačal takso, večjo od pred
pisane, in tudi, kdor je plačal takso za sodno dejanje, ki ni bilo
opravljeno.
(2) Pravico do vrnitve takse ima tudi, kdor je plačal takso
za postopek in je v tem postopku uspel, če ne obstaja dolžnost
druge stranke oziroma udeleženca v postopku, da mu povrne
takso za ta postopek.
37. člen
(postopek vrnitve takse)
(1) Sodišče, ki je odločalo v postopku na prvi stopnji,
odredi vrnitev takse po uradni dolžnosti.
(2) Taksa se vrne v breme ustreznega podračuna, odprte
ga pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila.
VIII. POSEBNA DOLOČBA
38. člen
(nadzor nad uporabo predpisov o sodnih taksah)
Uporabo predpisov o sodnih taksah nadzira ministrstvo,
pristojno za pravosodje.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
(splošno pravilo o postopkih, ki že potekajo)
Takse v postopkih, ki so začeli teči pred uveljavitvijo tega
zakona, se do pravnomočnega zaključka postopka plačujejo
po dosedanjih predpisih in po dosedanji tarifi. Smiselno enako
velja za postopke z izrednimi pravnimi sredstvi, ki so začeli teči
pred uveljavitvijo tega zakona.
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41. člen
(spremembe zakona, ki ureja izvršbo
in zavarovanje)
Do začetka uporabe spremembe oziroma dopolnitve za
kona, ki ureja izvršbo in zavarovanje, ki bo določila plačilo so
dne takse kot procesne predpostavke za odločanje o ugovoru,
velja, da mora biti ob vložitvi ugovora v postopku izvršbe in
zavarovanja plačana sodna taksa. Če sodna taksa ni plačana
v skladu z določbami 34. člena tega zakona in ni vložen predlog
ter niso izpolnjeni pogoji za oprostitev, odlog ali obročno plačilo
sodnih taks, se šteje, da je vloga umaknjena.
42. člen
(sprejem predpisa)
Minister, pristojen za pravosodje, sprejme predpis iz tre
tjega odstavka 12. člena tega zakona v enem mesecu po
uveljavitvi tega zakona.
43. člen
(razveljavitev predpisov in prehodna ureditev glede
sodnih kolkov)
(1) Z uveljavitvijo tega zakona prenehajo veljati:
1. Zakon o sodnih taksah (Uradni list SRS, št. 30/78,
10/79, 36/83, 46/86, 34/88 in 1/90 ter Uradni list RS, št. 48/90
– ZFJP, 14/91, 38/96, 20/98, 50/98 – odločba US, 70/00, 93/01,
99/02 – odločba US, 73/03 – odločba US in 121/03);
2. 5. točka prvega odstavka 146. člena Zakona o zemljiški
knjigi (Uradni list RS, št. 58/03);
3. 40.b člen Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list
RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo in 93/07);
4. Pravilnik o izdajanju in uporabi upravnih in sodnih kol
kov (Uradni list RS, št. 101/06, 50/07 in 126/07 – ZUT-G) v
delu, ki velja za sodne kolke;
5. Sklep o uskladitvi vrednosti točke v Zakonu o sodnih
taksah (Uradni list RS, št, 98/07).
(2) Fizične in pravne osebe lahko od 1. oktobra 2008 do
1. decembra 2008 zamenjajo sodne kolke za gotovino pri bla
gajnah pravnih in fizičnih oseb, ki so registrirane za opravljanje
dejavnosti trgovine na drobno, v nominalni vrednosti.
(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena lahko fizične in
pravne osebe od 1. oktobra 2008 do 31. decembra 2008 zame
njajo sodne kolke tudi na območnih enotah Uprave Republike
Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP), pri
čemer UJP izplača 90 odstotkov nominalne vrednosti kolkov z
brezgotovinskim nakazilom.
(4) Fizične in pravne osebe, ki so registrirane za opra
vljanje dejavnosti trgovine na drobno in so prodajale kolke,
organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil lahko od
1. oktobra 2008 do 31. decembra 2008 zamenjajo sodne kolke,
ki jih imajo v zalogi, na območnih enotah UJP, pri čemer UJP
izplača 90 odstotkov nominalne vrednosti kupljenih kolkov z
brezgotovinskim nakazilom.
(5) Neuporabljene sodne kolke, ki so jih upravni in drugi
državni organi prejeli brezplačno, morajo v času od 1. oktobra
do 31. decembra 2008 vrniti UJP.
(6) UJP sodne kolke komisijsko uniči.

40. člen

44. člen

(začetek uporabe določb, ki se nanašajo
na takse v kazenskem postopku ali postopku
o prekrških)

(končna določba)

(1) Določbe normativnega dela in taksne tarife tega za
kona, ki se nanašajo na takse v kazenskem postopku ali po
stopku o prekrških, se začnejo uporabljati z začetkom uporabe
sprememb tistih določb zakona, ki ureja kazenski postopek
oziroma zakona, ki ureja prekrške, ki se nanašajo na plačeva
nje povprečnine.
(2) Tudi za takse v kazenskem postopku ali postopku o
prekrških smiselno velja določba 39. člena tega zakona.

Ta zakon začne veljati 1. oktobra 2008.
Št. 436-03/89-1/39
Ljubljana, dne 1. aprila 2008
EPA 1845-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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TAKSNA TARIFA
1. PRAVDNI POSTOPEK
1.1 Redni postopek
Tarifna
številka

Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa

Količnik za
odmero takse po
16. členu ZST-1

1.1.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
1111

Postopek na splošno

3,0

Opomba: Če je pred tem postopkom zaradi istega predmeta spora tekel postopek za izdajo pla
čilnega ali izpraznitvenega naloga oziroma postopek za izvršbo na podlagi verodostojne listine,
se taksa za postopek za izdajo naloga oziroma za izvršbo na podlagi verodostojne listine všteje v
takso po tej tarifni številki, in sicer po vrednosti predmeta spora, ki je prešel v pravdni postopek.
1112

Postopek se konča:
1. z umikom tožbe pred razpisom naroka za glavno obravnavo, če se odloča brez obravnave, pa
pred izdajo odločbe,
2. s sodbo na podlagi odpovedi ali s sodbo na podlagi pripoznave, izdano najpozneje na prvem
naroku za glavno obravnavo,
3. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.
Taksa po tarifni številki 1111 se zniža na

1,0

1.1.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve stopnje o glavni stvari
1121

Postopek na splošno

3,0

1122

Postopek se konča:
1. z umikom pritožbe pred razpisom naroka za obravnavo oziroma pred začetkom seje senata, če
o pritožbi odloča sodnik posameznik in ni bila razpisana obravnava, pa pred izdajo odločbe,
2. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.
Taksa po tarifni številki 1121 se zniža na

1,5

1.1.3 Izredna pravna sredstva
1131

Postopek o predlogu za dopustitev revizije

1,0

Opomba: če sodišče dopusti revizijo, se ta taksa všteje v takso za postopek o reviziji.
1132

Postopek o reviziji

1133

Postopek se konča z umikom revizije pred začetkom seje
senata

1134

3,0

Taksa po tarifni številki 1132 se zniža na

2,0

Obnova postopka

2,4

Opomba 1.1:
a) V postopku o tožbi za razveljavitev sodne poravnave se plača taksa kot za postopek, v katerem je bila sklenjena sodna
poravnava, in sicer po vrednosti predmeta, ki ga zajema sodna poravnava.
b) V rednem pravdnem postopku je treba plačati tudi takse iz tretjega dela taksne tarife, pri katerih je to posebej določeno.
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1.2 Postopek v zakonskih sporih, v sporih o ugotovitvi ali izpodbijanju očetovstva ali materinstva
in v sporih o varstvu, vzgoji in preživljanju otrok

Tarifna
številka

Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa

Znesek takse
ali količnik za
odmero takse po
tarifnih številkah
1211 oziroma
1212

1.2.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
1211

Postopek v zakonskih sporih na splošno

66 EUR

1212

Postopek v sporih o ugotovitvi ali izpodbijanju očetovstva ali materinstva in v sporih o varstvu,
vzgoji in preživljanju otrok na splošno

41 EUR

1213

Postopek se konča:
1. z umikom tožbe ali predloga za sporazumno razvezo oziroma zaradi odstopa enega od zakon
cev od predloga za sporazumno razvezo pred razpisom naroka za glavno obravnavo,
2. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.
Taksa po tarifni številki 1211 oziroma 1212 se zniža na

0,33

1.2.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve stopnje o glavni stvari
1221

Postopek na splošno

0,5

1222

Postopek se konča:
1. z umikom pritožbe pred razpisom naroka za obravnavo oziroma pred začetkom seje senata,
2. z umikom tožbe za razvezo zakonske zveze ali predloga za sporazumno razvezo pred razpisom
naroka za obravnavo oziroma pred začetkom seje senata,
3. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.
Taksa po tarifni številki 1221 se zniža na

0,25

1.2.3 Izredna pravna sredstva
1231

Postopek o predlogu za dopustitev revizije

0,16

Opomba: Če sodišče dopusti revizijo, se ta taksa všteje v takso za postopek o reviziji.
1232

Postopek o reviziji

1233

Postopek se konča z umikom revizije pred začetkom seje senata.

1234

0,5

Taksa po tarifni številki 1232 se zniža na

0,33

Obnova postopka

0,5

1.2.4 Posebne takse
1241

Postopek o posebnih pritožbah, ki niso posebej taksirane in niso takse proste

10 EUR

Opomba 1.2:
V postopku v zakonskih sporih, v sporih o ugotovitvi ali izpodbijanju očetovstva ali materinstva in v sporih o varstvu, vzgoji in
preživljanju otrok je treba plačati tudi takse iz tretjega dela taksne tarife, pri katerih je to posebej določeno.
1.3 Postopek za izdajo plačilnega ali izpraznitvenega naloga
Tarifna
številka
1301

Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa
Postopek za izdajo plačilnega ali izpraznitvenega naloga

Količnik za
odmero takse po
16. členu ZST-1
1,2
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2. POSTOPEK O DELOVNIH IN SOCIALNIH SPORIH
2.1 Postopek o socialnih sporih premoženjske narave
Tarifna
številka

Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa

Količnik za
odmero takse po
16. členu ZST-1

2.1.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
2111

Postopek na splošno

0,9

2112

Postopek se konča:
1. z umikom tožbe pred razpisom naroka za glavno obravnavo, če se odloča brez obravnave, pa
pred izdajo odločbe,
2. s sodbo na podlagi odpovedi ali s sodbo na podlagi pripoznave, izdano najpozneje na prvem
naroku za glavno obravnavo,
3. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.
Taksa po tarifni številki 2111 se zniža na

0,3

2.1.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve stopnje o glavni stvari
2121

Postopek na splošno

0,9

2122

Postopek se konča:
1. z umikom pritožbe pred razpisom naroka za obravnavo oziroma pred začetkom seje senata,
2. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.
Taksa po tarifni številki 2121 se zniža na

0,45

2.1.3 Izredna pravna sredstva
2131

Postopek o predlogu za dopustitev revizije

0,3

Opomba: Če sodišče dopusti revizijo, se ta taksa všteje v takso za postopek o reviziji.
2132

Postopek o reviziji

2133

Postopek se konča z umikom revizije pred začetkom seje senata

2134

0,9

Taksa po tarifni številki 2132 se zniža na

0,6

Obnova postopka

0,72

2.1.4 Posebne takse
2141

Postopek o posebnih pritožbah, ki niso posebej taksirane in niso takse proste

10 EUR

Opomba 2.1:
V postopku o socialnih sporih premoženjske narave je treba plačati tudi takse iz tretjega dela taksne tarife, pri katerih je to
posebej določeno.
2.2 Postopek o socialnih sporih nepremoženjske narave in o individualnih delovnih sporih
o posamičnih pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem,
ki niso premoženjske narave
Tarifna
številka

Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa

Znesek takse

2.2.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
2211

Postopek na splošno

41 EUR

Stran
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Postopek se konča:
1. z umikom tožbe pred razpisom naroka za glavno obravnavo, če se odloča brez obravnave, pa
pred izdajo odločbe,
2. s sodbo na podlagi odpovedi ali s sodbo na podlagi pripoznave, izdano najpozneje na prvem
naroku za glavno obravnavo,
3. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.
Taksa po tarifni številki 2211 se zniža na

14 EUR

2.2.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve stopnje o glavni stvari
2221

Postopek na splošno

20 EUR

2222

Postopek se konča:
1. z umikom pritožbe pred razpisom naroka za obravnavo oziroma pred začetkom seje senata,
2. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.
Taksa po tarifni številki 2221 se zniža na

10 EUR

2.2.3 Izredna pravna sredstva
2231

Postopek o predlogu za dopustitev revizije

7 EUR

Opomba: Če sodišče dopusti revizijo, se ta taksa všteje v takso za postopek o reviziji.
2232

Postopek o reviziji

2233

Postopek se konča z umikom revizije pred začetkom seje senata

2234

20 EUR

Taksa po tarifni številki 2232 se zniža na

14 EUR

Obnova postopka

20 EUR

2.2.4 Posebne takse
2241

Postopek o posebnih pritožbah, ki niso posebej taksirane in niso takse proste

10 EUR

Opomba 2.2:
a) Takse ne plača delavec v individualnih delovnih sporih o sklenitvi, obstoju in prenehanju delovnega razmerja in dijak ali
študent v individualnih delovnih sporih zoper organizacijo oziroma delodajalca v zvezi s kadrovsko štipendijo ter začasnim ali
občasnim opravljanjem dela.
b) V postopku o socialnih sporih nepremoženjske narave in o individualnih delovnih sporih o posamičnih pravicah in obve
znostih iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem, ki niso premoženjske narave, je treba plačati tudi takse iz tretjega
dela taksne tarife, pri katerih je to posebej določeno.

3. POSEBNE TAKSE

Tarifna
številka

Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa

Količnik za
odmero takse po
16. členu ZST-1
ali znesek takse

3001

Postopek o predlogu za zavarovanje dokazov pred začetkom postopka

50 EUR

3002

Postopek o predlogu za zavarovanje dokazov med postopkom

16 EUR

3003

Postopek o predlogu za poskus sklenitve sodne poravnave pred uvedbo postopka

8 EUR

3004

Sklenitev sodne poravnave, pri kateri vrednost predmeta poravnave presega vrednost predmeta
postopka

0,25
ali 10% takse
za postopek na
prvi stopnji, če
vrednosti pred
Opomba: Ta taksa se plača le za tisti del predmeta poravnave, ki presega vrednost predmeta meta postopka ni
postopka.
mogoče določiti
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Sklep o zavrnitvi zahteve za izločitev sodnika, sodnika porotnika, strokovnega sodelavca ali za
pisnikarja, če je iz izreka in obrazložitve sklepa razvidno, da gre za očitno neutemeljeno zahtevo,
podano z namenom zavlačevanja postopka ali spodkopavanja avtoritete sodišča

Stran
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100 EUR

3006

Taksa zaradi zavlačevanja sodnih postopkov po 33. členu tega zakona

kakor določi
sodišče

3007

Postopek o pritožbi zoper sklep o taksi zaradi zavlačevanja sodnih postopkov po 33. členu tega
zakona

40 EUR

3008

Postopek o pritožbi zoper sklep, s katerim se tožba zavrže

8 EUR

3009

Postopek o pritožbi zoper poseben sklep o stroških postopka

30010

Postopek o posebnih pritožbah, ki niso posebej taksirane in niso takse proste

33 EUR

30011

Postopek o predlogu za priznanje odločbe tujega sodišča

16 EUR

40% takse za
postopek na prvi
stopnji

Opomba 3:
a) Takso po tarifni številki 3002 je treba plačati v rednem pravdnem postopku, v postopku v zakonskih sporih, v sporih o
ugotovitvi ali izpodbijanju očetovstva ali materinstva in v sporih o varstvu, vzgoji in preživljanju otrok ter v vseh postopkih o delovnih
in socialnih sporih.
b) Takse po tarifnih številkah 3004, 3006, in 3007 je treba plačati v rednem pravdnem postopku, v postopku v zakonskih
sporih, v sporih o ugotovitvi ali izpodbijanju očetovstva ali materinstva in v sporih o varstvu, vzgoji in preživljanju otrok, v vseh
postopkih o delovnih in socialnih sporih, v vseh postopkih v upravnem sporu in v nepravdnih postopkih.
c) Takso po tarifni številki 3005 je treba plačati v rednem pravdnem postopku in v postopku v tistih upravnih sporih, ki niso
spori v zadevah socialnega varstva.
č) Taksi po tarifnih številkah 3008 in 3009 je treba plačati v rednem pravdnem postopku, v postopku v zakonskih sporih, v
sporih o ugotovitvi ali izpodbijanju očetovstva ali materinstva in v sporih o varstvu, vzgoji in preživljanju otrok ter v vseh postopkih
o delovnih in socialnih sporih.
d) Takso po tarifni številki 30010 je treba plačati v rednem pravdnem postopku, v postopkih po zakonu, ki ureja izvršbo in
zavarovanje in v postopku v tistih upravnih sporih, ki niso spori v zadevah socialnega varstva.
4. POSTOPKI PO ZAKONU, KI UREJA IZVRŠBO IN ZAVAROVANJE
Tarifna
številka

Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa

Znesek takse

4.0.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
4011

Postopek o predlogu za izvršbo za eno sredstvo izvršbe

45 EUR

4012

Postopek o predlogu za izvršbo za eno sredstvo izvršbe, če je predlog vložen v elektronski obliki

36 EUR

4013

V predlogu za izvršbo sta navedeni dve ali več sredstev izvršbe.

4014

4015

Taksa po tarifni številki 4011 oziroma 4012 se za drugo in vsako nadaljnje navedeno sredstvo
izvršbe poveča za

5 EUR

Postopek o predlogu upnika, po katerem naj sodišče poleg že dovoljenih sredstev oziroma pred
metov dovoli izvršbo še z drugimi sredstvi in na drugih predmetih oziroma namesto že dovoljenih
sredstev in predmetov z drugimi sredstvi oziroma drugimi predmeti, če je v predlogu navedeno
samo eno sredstvo oziroma predmet izvršbe

12 EUR

V predlogu upnika po tarifni številki 4014 sta navedeni dve ali več sredstev oziroma predmetov
izvršbe.
Taksa po tarifni številki 4014 se za drugo in vsako nadaljnje navedeno sredstvo oziroma predmet
izvršbe poveča za

6 EUR

4016

Postopek o predlogu za odlog izvršbe

28 EUR

4017

Postopek o zahtevi upnika, da o obračunu plačila za delo in stroškov izvršitelja odloči sodišče

30 EUR

4018

Vložitev zahteve za odpravo nepravilnosti, ki jo je izvršitelj ali druga oseba, ki sodeluje v postopku,
storila pri opravljanju izvršbe

10 EUR

4019

Sklep o odpravi nepravilnosti, ki jo je izvršitelj ali druga oseba, ki sodeluje v postopku, storila pri
opravljanju izvršbe

20 EUR

Stran
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Postopek o predlogu za zavarovanje po zakonu, ki ureja izvršbo in zavarovanje

16 EUR

4.0.2 Ugovorni postopek
4021

Postopek o ugovoru zoper sklep o izvršbi

40 EUR

4022

Postopek o ugovoru zoper sklep, s katerim sodišče odloči o predlogu upnika, navedenega pod
tarifno številko 4014

12 EUR

4023

Postopek o ugovoru zoper sklep o zavarovanju po zakonu, ki ureja
izvršbo in zavarovanje

16 EUR

4024

Postopek o ugovorih, ki niso posebej navedeni in niso takse prosti

15 EUR

4.0.3 Pritožbeni postopek
4031

Postopek o pritožbi zoper sklep o ugovoru zoper sklep o izvršbi

100 EUR

4032

Postopek o pritožbi zoper sklep o ugovoru zoper sklep, s katerim sodišče odloči o predlogu upnika,
navedenega pod tarifno številko 4014

50 EUR

4033

Postopek o pritožbi zoper sklep o predlogu za odlog izvršbe

50 EUR

Opomba 4:
a) V postopku nasprotne izvršbe se plačujejo enake takse kot v postopku izvršbe.
b) Taksa se ne plača v postopku za izvršitev zahtevka za preživljanje otroka ali zakonca oziroma osebe, ki je po predpisih
rodbinskega prava izenačena z zakoncem.
c) Za postopek o predlogu za zavarovanje se plača ena taksa tudi tedaj, kadar se odloča o več sredstvih za zavarovanje, ne
glede na to, ali istočasno ali drugo za drugim.
č) Za sklep o zavarovanju, ki ga izda sodišče po uradni dolžnosti, se plača taksa, kot je določena pod tarifno številko
40110.
d) Če je med postopkom za razvezo zakonske zveze ali med postopkom v zvezi s preživljanjem otroka predlagana začasna
odredba, se za postopek o tem predlogu ne plača taksa. Enako velja, če sodišče v teh postopkih izda začasno odredbo po uradni
dolžnosti.
e) Za postopek na predlog upnika, po katerem naj sodišče v izvršilnem postopku s sklepom naloži delodajalcu, naj upniku
poravna vse zneske, ki jih ni odtegnil in izplačal po sklepu o izvršbi, se ne plača posebna taksa.
f) V izvršilnem postopku je treba plačati tudi takse iz tretjega dela taksne tarife, pri katerih je to posebej določeno.
5. STEČAJNI POSTOPKI, POSTOPEK PRISILNE PORAVNAVE IN POSTOPEK PRISILNE LIKVIDACIJE
5.1 Stečajni postopek nad pravno osebo, postopek prisilne poravnave in postopek prisilne likvidacije
Tarifna
številka

Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa

Količnik za
odmero takse po
16. členu ZST-1
ali znesek takse

5.1.1 Postopek na prvi stopnji
5111

Postopek o predlogu za uvedbo stečajnega postopka

246 EUR

Opomba: Taksa se ne plača za postopek o predlogu za uvedbo stečajnega postopka, ki ga vloži
upravitelj, ko ugotovi, da je pravna oseba, nad katero je bil začet postopek prisilne likvidacije,
insolventna.
5112

Postopek o predlogu za uvedbo postopka prisilne poravnave

164 EUR

5113

Postopek o predlogu za uvedbo postopka prisilne likvidacije

82 EUR

5114

Prijava terjatev

0,9

Opomba: Ne plača se taksa za prijavo terjatev delavcev po zakonu, ki ureja finančno poslovanje,
postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje.
5115

Stečajni postopek – povprečna taksa

1,2

5116

Postopek prisilne poravnave – povprečna taksa

0,7
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Postopek o ugovoru proti vodenju postopka prisilne poravnave
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50 EUR

5.1.2 Pritožbeni postopek
5121

Postopek o pritožbi zoper sklep o prvi razdelitvi

410 EUR

5122

Postopek o pritožbi zoper druge odločbe

82 EUR

Opomba 5.1:
Taksa za predlog, da se uvede stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave, se ne plača, če predlog vloži dolžnik.
5.2 Postopek osebnega stečaja in stečaja zapuščine
Tarifna
številka

Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa

Znesek takse

5201

Postopek o predlogu za odpust obveznosti pri osebnem stečaju

20 EUR

5202

Postopek o ugovoru proti odpustu obveznosti pri osebnem stečaju

20 EUR

Opomba 5.2:
a) Razen taks po tarifnih številkah 5201 in 5202 se v postopku osebnega stečaja in stečaja zapuščine plačujejo takse v višini
ene četrtine istovrstnih taks, ki so določene v oddelku 5.1.
b) Taksa za predlog, da se uvede stečajni postopek, se ne plača, če predlog vloži dolžnik oziroma dedič zapustnika.

6. POSTOPEK V UPRAVNEM SPORU
6.1 Postopek v upravnem sporu in postopek za sodno varstvo po zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov,
zakonu, ki ureja zavarovalništvo, zakonu, ki ureja bančništvo in zakonu, ki ureja revidiranje
Tarifna
številka

Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa

Znesek takse

6.1.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
6111

Postopek na splošno

6112

Postopek se konča:
1. z umikom tožbe pred razpisom naroka za glavno obravnavo, če se odloča brez obravnave, pa
pred izdajo odločbe,
2. s sodbo na podlagi odpovedi ali s sodbo na podlagi pripoznave, izdano najpozneje na prvem
naroku za glavno obravnavo,
3. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.
Taksa po tarifni številki 6111 se zniža na

148 EUR

50 EUR

6.1.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve stopnje o glavni stvari
6121

Postopek na splošno

6122

Postopek se konča:
1. z umikom pritožbe pred razpisom naroka za obravnavo oziroma pred začetkom seje senata,
2. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.
Taksa po tarifni številki 6121 se zniža na

164 EUR

82 EUR

6.1.3 Izredna pravna sredstva
6131

Postopek o reviziji

6132

Postopek se konča z umikom revizije pred začetkom seje senata
Taksa po tarifni številki 6131 se zniža na

164 EUR

110 EUR

Stran
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Obnova postopka

164 EUR

6.1.4 Začasno pravno varstvo
6141

Postopek o zahtevi za izdajo začasne odredbe

74 EUR

6142

Postopek o pritožbi zoper sklep o zahtevi za izdajo začasne odredbe

41 EUR

Opomba 6.1:
a) Razen v postopku v upravnem sporu v zadevah socialnega varstva se v postopku v upravnem sporu plačujejo takse po
tarifnih številkah 6111 do 6142.
b) Če se postopek uvede z drugim pravnim sredstvom, veljajo ustrezno določbe v zvezi s tožbo.
c) Če je v postopku v upravnem sporu upravna odločba na tožbo razveljavljena ali spremenjena, je treba stranki vrniti plačano
takso.
č) V postopku v upravnem sporu je treba plačati tudi takse iz tretjega dela taksne tarife, pri katerih je to posebej določeno.
6.2 Postopek v upravnem sporu v zadevah socialnega varstva
Tarifna
številka

Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa

Znesek takse

6.2.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
6211

Postopek na splošno

6212

Postopek se konča:
1. z umikom tožbe pred razpisom naroka za glavno obravnavo, če se odloča brez obravnave, pa
pred izdajo odločbe,
2. s sodbo na podlagi odpovedi, izdano najpozneje na prvem naroku za glavno obravnavo,
3. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.
Taksa po tarifni številki 6211 se zniža na

41 EUR

14 EUR

6.2.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve stopnje o glavni stvari
6221

Postopek na splošno

6222

Postopek se konča:
1. z umikom pritožbe pred razpisom naroka za obravnavo oziroma pred začetkom seje senata,
2. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.
Taksa po tarifni številki 6221 se zniža na

20 EUR

10 EUR

6.2.3 Izredna pravna sredstva
6231

Postopek o reviziji

6232

Postopek se konča z umikom revizije pred začetkom seje senata.

6233

20 EUR

Taksa po tarifni številki 6231 se zniža na

10 EUR

Obnova postopka

20 EUR

6.2.4 Začasno pravno varstvo
6241

Postopek o zahtevi za izdajo začasne odredbe

20 EUR

6242

Postopek o pritožbi zoper sklep o zahtevi za izdajo začasne odredbe

10 EUR

6.2.5 Posebne takse
6251

Postopek o posebnih pritožbah, ki niso posebej taksirane in niso takse proste

10 EUR
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Opomba 6.2:
a) Če se postopek uvede z drugim pravnim sredstvom, veljajo ustrezno določbe v zvezi s tožbo.
b) V postopku v upravnem sporu v zadevah socialnega varstva se taksa plača samo, če stranka v postopku ni uspela.
c) V postopku v upravnem sporu v zadevah socialnega varstva je treba plačati tudi takse iz tretjega dela taksne tarife, pri
katerih je to posebej določeno.
6.3 Premoženjskopravni zahtevek
Tarifna
številka

Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa

Količnik za
odmero takse po
16. členu ZST-1

6301

Postopek o predlogu za uveljavitev premoženjskopravnega zahtevka kot adhezijskega zahtevka

1,0

Opomba 6.3:
Taksa se plača za vsako stopnjo postopka glede na vrednost zahtevka.

7. KAZENSKI POSTOPEK
7.1 Kazenski postopek o kaznivem dejanju, ki se preganja po uradni dolžnosti
Tarifna
številka

Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa

Znesek takse
ali količnik za
odmero takse po
tarifnih številkah
7111 do 71113

7.1.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
7111

Izrek kazni zapora do šestih mesecev ali denarne kazni do 16 dnevnih zneskov ali denarne kazni
do 400 eurov

120 EUR

7112

Izrek kazni zapora do enega leta ali denarne kazni do 32 dnevnih zneskov ali denarne kazni do
800 eurov

240 EUR

7113

Izrek kazni zapora do dveh let ali denarne kazni do 60 dnevnih zneskov ali denarne kazni do
1.500 eurov

360 EUR

7114

Izrek kazni zapora do treh let ali denarne kazni do 120 dnevnih zneskov ali denarne kazni do
3.000 eurov

480 EUR

7115

Izrek kazni zapora do petih let ali denarne kazni do 200 dnevnih zneskov ali denarne kazni do
5.000 eurov

600 EUR

7116

Izrek kazni zapora do desetih let ali denarne kazni do 320 dnevnih zneskov ali denarne kazni do
8.000 eurov

720 EUR

7117

Izrek kazni zapora do petnajstih let ali denarne kazni do 500 dnevnih zneskov ali denarne kazni
do 12.500 eurov

840 EUR

7118

Izrek kazni zapora nad petnajst let ali denarne kazni nad 500 dnevnih zneskov ali denarne kazni
nad 12.500 eurov

1.000 EUR

7119

Izrek stranske kazni

60 EUR

71110

Izrek enega ali več varnostnih ali vzgojnih ukrepov

60 EUR

71111

Izrek varnostnega ukrepa, ki se izreče kot samostojna kazenska sankcija
Opomba: Taksa po tej tarifni številki se plača namesto takse po tarifni številki 71110.

100 EUR

71112

Izrek sodnega opomina ali odpustitev kazni

50 EUR

71113

Izrek pogojne obsodbe

0,8

7.1.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve stopnje o glavni stvari
7121

Zavrženje pritožbe

0,5

7122

Zavrnitev pritožbe

1,5
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7.1.3 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča druge stopnje o glavni stvari
7131

Zavrženje pritožbe

1,0

7132

Zavrnitev pritožbe

2,0

7.1.4 Obnova postopka
7141

Zavrženje zahteve za obnovo postopka

0,5

7142

Zavrnitev zahteve za obnovo postopka

1,5

7143

Zavrženje ali zavrnitev pritožbe zoper sklep o zavrženju ali zavrnitvi zahteve za obnovo
postopka

1,5

7.1.5 Izredna omilitev kazni
7151

Zavrženje zahteve za izredno omilitev kazni

1,0

7152

Zavrnitev zahteve za izredno omilitev kazni

2,0

7.1.6 Zahteva za varstvo zakonitosti
7161

Zavrženje zahteve za varstvo zakonitosti

1,0

7162

Zavrnitev zahteve za varstvo zakonitosti

2,0

7163

Zavrženje ali zavrnitev pritožbe zoper sklep, s katerim sodišče prve stopnje zavrže zahtevo za
varstvo zakonitosti

2,0

Opomba 7.1:
a) V kazenskem postopku o kaznivem dejanju, ki se preganja po uradni dolžnosti, se takse na vseh stopnjah odmerjajo glede
na pravnomočno izrečeno kazensko sankcijo oziroma odločbo o odpustu kazni.
b) Po tarifnih številkah 7111 do 7118 so določene takse, ki se plačajo glede na pravnomočno izrečeno glavno kazen. Če izreče
sodišče denarno kazen v dnevnih zneskih, se upošteva taksa, določena glede na število dnevnih zneskov, če pa izreče sodišče
denarno kazen v določenem znesku, se upošteva taksa, določena glede na določeni znesek denarne kazni.
c) Če izreče sodišče v isti odločbi več vrst kazni ali več vrst kazenskih sankcij, ki so posebej taksirane, se plača taksa, ki je
vsota posameznih taks, določenih za te vrste kazni ali kazenskih sankcij.
č) Če je v postopku več obdolžencev, se taksa zaračuna vsakemu glede na njemu izrečeno kazensko sankcijo oziroma
odpust kazni.
d) Če se pri obsodbi zaradi več kaznivih dejanj pravno sredstvo omejuje na posamezna kazniva dejanja, se takse v postopku
s pravnimi sredstvi zaračunajo glede na kazenske sankcije oziroma odpust kazni, določene za ta dejanja.
e) Če sodišče v pravnomočni odločbi, ki jo izda v obnovljenem postopku, izreče, da prejšnja odločba ostane v veljavi, plača
obsojenec za vse stopnje novega postopka enake takse, kot jih je na teh stopnjah plačal v prejšnjem postopku. Takse, plačane v
prejšnjem postopku, se ne vračajo.
f) Če sodišče v obnovljenem postopku prejšnjo odločbo deloma ali v celoti razveljavi, se obsojencu vrne tisti del takse, plačane
v prejšnjem postopku, ki presega takso, kakršno bi moral plačati v novem postopku glede na novo pravnomočno izrečeno kazensko
sankcijo oziroma odpust kazni. Sorazmerni del takse se vrne za vse stopnje postopka, na katerih je tekel prejšnji postopek. Če pa
obnovljeni postopek teče tudi na višji stopnji, na kateri prejšnji postopek ni tekel, se za to stopnjo plača taksa glede na sankcijo,
ki je pravnomočno izrečena v obnovljenem postopku.
g) Če vrhovno sodišče v postopku za izredno omilitev kazni spremeni pravnomočno sodbo glede odločbe o kazni, se obdol
žencu vrne sorazmerni del takse, plačane na podlagi spremenjene sodbe.
h) Če vrhovno sodišče v postopku o zahtevi za varstvo zakonitosti spremeni pravnomočno odločbo, zoper katero je bila
vložena zahteva za varstvo zakonitosti, se obdolžencu vrne sorazmerni del takse, plačane na podlagi spremenjene odločbe. Če
vrhovno sodišče v celoti ali delno razveljavi odločbo sodišča prve in druge stopnje ali samo prve stopnje in vrne zadevo v novo
sojenje ali odločitev, se obdolžencu vrne tisti del takse, plačane na podlagi razveljavljene odločbe, ki presega takso, kakršno bi
moral plačati na podlagi nove pravnomočne odločbe.
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7.2 Kazenski postopek na zasebno tožbo, vstop oškodovanca kot tožilca v postopek
Tarifna
številka

Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa

Znesek takse

7.2.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
7211

Vložitev zasebne tožbe ali vstop oškodovanca kot tožilca v postopek

7212

Postopek se konča s sodbo ali sklepom, s katerim izreče sodišče sodni opomin.
Taksa po tarifni številki 7211 se poviša na

120 EUR

240 EUR

7.2.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve stopnje o glavni stvari
7221

Zavrženje pritožbe

120 EUR

7222

Zavrnitev pritožbe

360 EUR

7.2.3 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča druge stopnje o glavni stvari
7231

Zavrženje pritožbe

240 EUR

7232

Zavrnitev pritožbe

480 EUR

7.2.4 Obnova postopka
7241

Zavrženje zahteve za obnovo postopka

120 EUR

7242

Zavrnitev zahteve za obnovo postopka

360 EUR

7243

Zavrženje ali zavrnitev pritožbe zoper sklep o zavrženju ali zavrnitvi zahteve za obnovo
postopka

360 EUR

7.2.5 Izredna omilitev kazni
7251

Zavrženje zahteve za izredno omilitev kazni

240 EUR

7252

Zavrnitev zahteve za izredno omilitev kazni

480 EUR

7.2.6 Zahteva za varstvo zakonitosti
7261

Zavrženje zahteve za varstvo zakonitosti

240 EUR

7262

Zavrnitev zahteve za varstvo zakonitosti

480 EUR

7263

Zavrženje ali zavrnitev pritožbe zoper sklep, s katerim sodišče prve stopnje zavrže zahtevo za
varstvo zakonitosti

480 EUR

Opomba 7.2:
a) Takse v zvezi z nasprotno tožbo se zaračunavajo posebej.
b) Če vloži vlogo več zasebnih tožilcev ali če obsega več kaznivih dejanj, se plača ena sama taksa.
c) Če je vloga vložena zoper več obdolžencev, se plača taksa za vsakega obdolženca posebej.
č) Če izda sodišče zavrnilno sodbo na podlagi umika zasebne tožbe zaradi sklenjene sodne poravnave, se ne doplača taksa
po tarifni številki 7212.
d) Če sodišče v pravnomočni odločbi, ki jo izda v obnovljenem postopku, izreče, da prejšnja odločba ostane v veljavi, plača
vložnik zahteve za obnovo postopka za vse stopnje novega postopka enake takse, kot so bile na teh stopnjah plačane v prejšnjem
postopku.
e) Če sodišče v obnovljenem postopku prejšnjo odločbo razveljavi in izda novo obsodilno sodbo ali sklep o sodnem opominu,
se obsojenčeva obveznost za plačilo takse, kot izhaja iz prejšnje odločbe, ne spremeni. V novem postopku plača obsojenec takse
le za tiste stopnje postopka, na katerih prejšnji postopek ni tekel.
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f) Če sodišče v obnovljenem postopku prejšnjo odločbo razveljavi in izda zavrnilno ali oprostilno sodbo, mora zasebni toži
lec oziroma oškodovanec kot tožilec povrniti obdolžencu celotni znesek taks, ki ga je obdolženec plačal v prejšnjem postopku.
V novem postopku plača zasebni tožilec oziroma oškodovanec kot tožilec takse le za tiste stopnje postopka, na katerih prejšnji
postopek ni tekel.
g) Če vrhovno sodišče v postopku za izredno omilitev kazni ugodi zahtevi za izredno omilitev kazni, se za postopek o zahtevi
za izredno omilitev kazni taksa ne plača.
h) Če vrhovno sodišče v postopku o zahtevi za varstvo zakonitosti ugotovi, da je zahteva za varstvo zakonitosti utemeljena,
se za postopek o zahtevi za varstvo zakonitosti taksa ne plača.
i) Če državni tožilec prevzame pregon, preneha obveznost plačila takse oškodovanca kot tožilca. Že plačana taksa se
vrne.
j) Če je državni tožilec prevzel pregon od oškodovanca kot tožilca, mora oškodovanec za pritožbeni postopek plačati takso
po tarifnih številkah 7221, 7222, 7231 in 7232, razen če izpodbija samo odločbo sodišča o stroških kazenskega postopka.
7.3 Premoženjskopravni zahtevek
Tarifna
številka
7301

Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa
Predlogu za uveljavitev premoženjskopravnega zahtevka v kazenskem postopku se v celoti ali
deloma ugodi

Količnik za
odmero takse po
16. členu ZST-1
1,0

Opomba 7.3:
a) Takso plača obdolženec.
b) Taksa se plača za vsako stopnjo kazenskega postopka glede na vrednost priznanega zahtevka.
7.4 Posebne takse v kazenskem postopku
Tarifna
številka

Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa

Znesek takse

7401

Taksa zaradi krivdne povzročitve preložitve preiskovalnega dejanja ali glavne obravnave ali ne
vložitve napovedane pritožbe

100 EUR

7402

Sklep o zavrženju zahteve za izločitev sodnika, sodnika porotnika, državnega tožilca, osebe, ki
je po zakonu o državnem tožilstvu upravičena zastopati državnega tožilca v postopku, zapisni
karja, tolmača, strokovnjaka ali izvedenca, če je iz izreka in obrazložitve sklepa razvidno, da gre
za očitno neutemeljeno zahtevo, podano z namenom zavlačevanja postopka ali spodkopavanja
avtoritete sodišča

100 EUR

7403

Zavrženje ugovora zoper kaznovalni nalog

30 EUR

7404

Zavrženje ali zavrnitev pritožbe zoper odločbo o stroških postopka

50 EUR

7405

Zavrženje ali zavrnitev pritožbe zoper odločbo o odvzemu predmetov, ki se po kazenskem zakonu
smejo ali morajo vzeti, denarja ali premoženja nezakonitega izvora ter protipravno dane ali sprejete
podkupnine

50 EUR

7406

Zavrženje ali zavrnitev pritožbe drugega prejemnika koristi oziroma pravne osebe zoper odločbo o
odvzemu premoženjske koristi, ki je bila pridobljena s kaznivim dejanjem ali zaradi njega

50 EUR

7407

Zavrženje ali zavrnitev zahteve drugega prejemnika koristi oziroma pravne osebe za obnovo ka
zenskega postopka glede odločbe o odvzemu premoženjske koristi

30 EUR

7408

V obnovljenem postopku sodišče odloči, da prejšnja odločba o odvzemu premoženjske koristi
drugemu prejemniku koristi oziroma pravni osebi ostane v veljavi

50 EUR

7409

Zavrženje ali zavrnitev pritožbe zoper sodbo, s katero sodišče zavrne obtožbo, zoper sodbo, s
katero sodišče obtoženca oprosti obtožbe, zoper sklep o ustavitvi postopka ali zoper sklep o za
vrženju obtožnice oziroma obtožnega predloga

100 EUR

74010

Preklic pogojne obsodbe ali določitev novega roka za izpolnitev obveznosti v postopku za preklic
pogojne obsodbe

50 EUR

74011

Zavrženje ali zavrnitev pritožbe zoper odločbo o preklicu pogojne obsodbe oziroma pritožbe zoper
odločbo o določitvi novega roka za izpolnitev obveznosti

60 EUR

74012

Sklep, s katerim sodišče odredi, da se varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja na
prostosti izvršuje v ustreznem zdravstvenem zavodu

30 EUR

74013

Zavrženje ali zavrnitev drugih pritožb, ki niso posebej taksirane in niso takse proste

30 EUR
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Opomba 7.4:
a) Takso po tarifni številki 7401 plača obdolženec, oškodovanec, oškodovanec kot tožilec, zasebni tožilec, zagovornik, zakoniti
zastopnik, pooblaščenec, priča, izvedenec, tolmač ali strokovnjak, ki je povzročil dejanje, navedeno pod to tarifno številko.
b) Takso po tarifni številki 7402 plača obdolženec, oškodovanec kot tožilec ali zasebni tožilec, ki je vložil zahtevo za izločitev,
oziroma zagovornik, zakoniti zastopnik ali pooblaščenec, če je sam vložil zahtevo za izločitev.
c) Takso po tarifni številki 7404 je treba plačati, če sodišče zavrže ali zavrne pritožbo zoper poseben sklep o stroških ka
zenskega postopka oziroma če zavrže ali zavrne pritožbo, vloženo samo zoper odločbo o stroških, ki jo je sodišče sicer izdalo v
odločbi o glavni stvari. V primeru pritožbe zoper odločbo sodišča o glavni stvari v celoti se taksa po tarifni številki 7404 ne plača.
Smiselno enako velja za taksi po tarifnih številkah 7405 in 7406.
8. POSTOPEK O PREKRŠKIH
8.1 Redni sodni postopek
Tarifna
številka

Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa

Znesek takse
ali količnik za
odmero takse po
tarifnih številkah
8111 do 8115

8.1.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
8111

Izrek globe

8112

Izrek opomina

30 EUR

8113

Izrek vzgojnega ukrepa

30 EUR

8114

Izrek ene ali več stranskih sankcij

8115

10 odstotkov
zneska globe
– najmanj 40
EUR
– največ 10.000
EUR

Taksa po tarifni številki 8111, 8112 ali 8113 se poviša za dodatnih

50 EUR

Odpustitev globe in drugih sankcij

20 EUR

8.1.2 Postopek o ugovoru
8121

Zavrženje ugovora zoper sodbo, izdano v skrajšanem postopku

20 EUR

8.1.3 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve stopnje o glavni stvari
8131

Zavrženje pritožbe

0,5

8132

Zavrnitev pritožbe

1,5

Opomba 8.1:
a) V postopku o prekrških se takse na vseh stopnjah odmerjajo glede na pravnomočno izrečeno ali odpuščeno sankcijo za
prekršek.
b) Če je v postopku več storilcev, se taksa zaračuna vsakemu glede na njemu izrečeno ali odpuščeno sankcijo za prekršek.
c) Če se pravno sredstvo omejuje na posamezne prekrške, se takse v postopku s pravnimi sredstvi zaračunajo glede na
sankcije, določene za te prekrške.
8.2 Postopek o zahtevi za sodno varstvo
Tarifna
številka

Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa

Znesek takse

8.2.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
8211

Zavrženje ali zavrnitev zahteve za sodno varstvo

25 EUR

8212

Umik zahteve za sodno varstvo pred razpisom naroka za ustno obravnavo, če se odloča brez
obravnave, pa pred izdajo odločbe

10 EUR
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8.2.2 Pritožbeni postopek
8221

Zavrženje ali zavrnitev pritožbe zoper sklep sodišča, s katerim je bila zahteva za sodno varstvo
zavržena

30 EUR

Opomba 8.2:
Razen za zavrženje ali zavrnitev pritožbe zoper sklep sodišča, s katerim je bila zahteva za sodno varstvo zavržena, se v
pritožbenem postopku plačajo enake takse kot v pritožbenem postopku v rednem sodnem postopku o prekrških.
8.3 Premoženjskopravni zahtevek
Tarifna
številka
8301

Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa
Predlogu za uveljavitev premoženjskopravnega zahtevka v postopku o prekrških se v celoti ali
deloma ugodi

Količnik za
odmero takse po
16. členu ZST-1
1,0

Opomba 8.3:
a) Takso plača storilec prekrška.
b) Taksa se plača za vsako stopnjo postopka o prekrških glede na vrednost priznanega zahtevka.
8.4 Posebne takse v postopku o prekrških
Tarifna
številka

Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa

Znesek takse

8401

Taksa zaradi krivdne povzročitve preložitve dejanja v postopku o prekršku

50 EUR

8402

Sklep o zavrnitvi zahteve za izločitev sodnika, zapisnikarja, tolmača, strokovnjaka ali izvedenca,
če je iz izreka in obrazložitve sklepa razvidno, da gre za očitno neutemeljeno zahtevo, podano z
namenom zavlačevanja postopka ali spodkopavanja avtoritete sodišča

50 EUR

8403

Zavrnitev ali zavrženje pritožbe zoper sklep o redovni globi

30 EUR

8404

Zavrnitev ali zavrženje pritožbe zoper sklep, s katerim se zavrže ugovor zoper sodbo, izdano v
skrajšanem postopku

30 EUR

8405

Zavrnitev ali zavrženje pritožbe lastnika predmetov glede izreka o odvzemu predmetov

30 EUR

8406

Izdaja sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja ali
sklepa o določitvi uklonilnega zapora ali
sklepa, s katerim se zavrže ali zavrne predlog storilca za nadomestitev globe z opravo določene
naloge v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti

30 EUR

8407

Zavrnitev ali zavrženje pritožbe zoper sklepe, navedene pod tarifno številko 8406

40 EUR

8408

Zavrnitev ali zavrženje drugih pritožb, ki niso posebej taksirane in niso takse proste

20 EUR

Opomba 8.4:
a) Takso po tarifni številki 8401 plača obdolženec, zastopnik obdolžene pravne osebe, oškodovanec, zagovornik, zakoniti
zastopnik, pooblaščenec, priča, izvedenec ali tolmač, ki je povzročil dejanje, navedeno pod to tarifno številko.
b) Takso po tarifni številki 8402 plača obdolženec, zastopnik obdolžene pravne osebe ali predlagatelj postopka, ki je vložil
zahtevo za izločitev, oziroma zagovornik, zakoniti zastopnik ali pooblaščenec, če je sam vložil zahtevo za izločitev.

9. NEPRAVDNI POSTOPKI
9.1 Splošne določbe
Tarifna
številka

Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa

Znesek takse

9.1.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
9111

Postopek na splošno

25 EUR
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Postopek se konča:
1. z umikom predloga pred razpisom naroka, če se odloča brez naroka, pa pred izdajo odločbe,
2. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.
Taksa po tarifni številki 9111 se zniža na

8 EUR

9.1.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve stopnje o glavni stvari
9121

Postopek na splošno

16 EUR

9122

Postopek se konča:
1. z umikom pritožbe pred razpisom naroka za obravnavo oziroma pred začetkom seje senata,
2. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.
Taksa po tarifni številki 9121 se zniža na

8 EUR

9.1.3 Izredna pravna sredstva
9131

Postopek o reviziji

9132

Postopek se konča z umikom revizije pred začetkom seje senata.

9133

16 EUR

Taksa po tarifni številki 9131 se zniža na

11 EUR

Obnova postopka

16 EUR

9.1.4 Posebne takse, povezane z nepravdnim postopkom
9141

Postopek o posebnih pritožbah, ki niso posebej taksirane in niso takse proste

10 EUR

Opomba 9.1:
a) Takse po tarifnih številkah 9111 do 9141 se plačujejo v vseh nepravdnih postopkih, razen tistih, za katere so takse v tej
taksni tarifi posebej določene.
b) V postopku za razglasitev za mrtvo osebo, ki je pogrešana v vojni, se ne plačajo takse po tarifnih številkah 9111 do
9141.
c) Takse za pritožbeni postopek v postopku za odvzem poslovne sposobnosti ne plača tisti, zoper katerega je predlagan
odvzem poslovne sposobnosti oziroma njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik.
č) V nepravdnih postopkih je treba plačati tudi takse iz tretjega dela taksne tarife, pri katerih je to posebej določeno.
9.2 Zapuščinski postopek
Tarifna
številka

Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa

Količnik za
odmero takse po
17. členu ZST-1

9.2.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
9211

Obravnava zapuščine v postopku, ki se konča s sklepom o dedovanju

1,5

9.2.2 Pritožbeni postopek
9221

Postopek na splošno

9222

Postopek se konča:
1. z umikom pritožbe,
2. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.
Taksa po tarifni številki 9221 se zniža na

16 EUR

8 EUR

Opomba 9.2:
Taksa za delitev zapuščine se ne plača posebej, če jo dediči sporazumno predlagajo in je sporazum o delitvi vpisan v sklep
o dedovanju.
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9.3 Sestava in hramba oporoke

Tarifna
številka

Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa

Znesek takse

9301

Sestava sodne oporoke

25 EUR

9302

Hramba oporoke pri sodišču

8 EUR

9303

Preklic oporoke pred sodiščem ali vrnitev oporoke, ki je v hrambi pri sodišču

8 EUR

Opomba 9.3:
a) Ne plača se nova taksa za hrambo, če se oporoka nadomesti z drugo, pač pa se plača taksa za vrnitev oporoke, ki se
nadomešča z drugo.
b) Ne plača se taksa za preklic, če se s poznejšo oporoko prekliče prejšnja in hkrati sestavi nova oporoka.
9.4 Postopek za določitev odškodnine
Tarifna
številka

Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa

Količnik za
odmero takse po
16. členu ZST-1
ali znesek takse

9.4.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
9411

Postopek na splošno, če se konča s sklepom o določitvi odškodnine

9412

Postopek se konča s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe
Taksa po tarifni številki 9411 se zniža na

1,2

0,4

9.4.2 Postopek s pravnimi sredstvi
9421

Pritožbeni postopek

16 EUR

9422

Postopek o reviziji

16 EUR

9423

Obnova postopka

16 EUR

Opomba 9.4:
a) Takso po tarifni številki 9421 je treba plačati za vsako pritožbo v postopku za določitev odškodnine, ki ni takse prosta.
b) V postopku za določitev odškodnine je treba plačati tudi takse iz tretjega dela taksne tarife, pri katerih je posebej določeno,
da se plačajo v nepravdnih postopkih.
9.5 Postopek za cenitev in prodajo stvari
Tarifna
številka

Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa

Količnik za
odmero takse po
16. členu ZST-1
ali znesek takse

9.5.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
9511

Postopek na splošno

9512

Postopek se konča z umikom predloga pred razpisom prodajnega naroka.
Taksa po tarifni številki 9511 se zniža na

1,2

0,4
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9.5.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve stopnje o glavni stvari
9521

Postopek na splošno

1,2

9522

Postopek se konča z umikom pritožbe pred začetkom seje senata.
Taksa po tarifni številki 9521 se zniža na

0,6

9.5.3 Izredna pravna sredstva
9531

Obnova postopka

1,2

9.5.4 Posebne takse
9541

Postopek o posebnih pritožbah, ki niso posebej taksirane in niso takse proste

15 EUR

Opomba 9.5:
V postopku za cenitev in prodajo stvari je treba plačati tudi takse iz tretjega dela taksne tarife, pri katerih je posebej določeno,
da se plačajo v nepravdnih postopkih.
9.6 Delitveni postopek
Tarifna
številka

Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa

Količnik za
odmero takse po
17. členu ZST-1
ali znesek takse

9.6.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
9611

Postopek na splošno

9612

Postopek se konča:
1. z umikom predloga pred razpisom naroka,
2. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.
Taksa po tarifni številki 9611 se zniža na

3,2

1,0

9.6.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve stopnje o glavni stvari
9621

Postopek na splošno

9622

Postopek se konča:
1. z umikom pritožbe pred začetkom seje senata,
2. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.
Taksa po tarifni številki 9621 se zniža na

2,1

1,0

9.6.3 Izredna pravna sredstva
9631

Obnova postopka

2,1

9.6.4 Posebne takse
9641

Postopek o posebnih pritožbah, ki niso posebej taksirane in niso takse proste

30 EUR

Opomba 9.6:
V delitvenem postopku je treba plačati tudi takse iz tretjega dela taksne tarife, pri katerih je posebej določeno, da se plačajo
v nepravdnih postopkih.
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9.7 Postopek za ureditev meje in postopek za določitev nujne poti
Tarifna
številka

Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa

Znesek takse

9.7.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
9711

Postopek na splošno

150 EUR

9712

Postopek se konča:
1. z umikom predloga pred razpisom naroka,
2. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.
Taksa po tarifni številki 9711 se zniža na

50 EUR

9.7.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve stopnje o glavni stvari
9721

Postopek na splošno

100 EUR

9722

Postopek se konča:
1. z umikom pritožbe pred začetkom seje senata,
2. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.
Taksa po tarifni številki 9721 se zniža na

50 EUR

9.7.3 Izredna pravna sredstva
9731

Obnova postopka

100 EUR

9.7.4 Posebne takse
9741

Postopek o posebnih pritožbah, ki niso posebej taksirane in niso takse proste

30 EUR

Opomba 9.7:
V postopku za ureditev meje in postopku za določitev nujne poti je treba plačati tudi takse iz tretjega dela taksne tarife, pri
katerih je posebej določeno, da se plačajo v nepravdnih postopkih.
9.8 Overitev podpisov, pisave in prepisov
Tarifna
številka

Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa

Količnik za
odmero takse po
17. členu ZST-1
ali znesek takse

9801

Overitev podpisa (ročnega znaka), pisave ali prepisa oziroma fotokopije

2,46 EUR

9802

Overitev listine, pisane v tujem jeziku

5,0 EUR

9803

Overitev podpisa na pogodbi, katere vrednost je ocenljiva

0,3

9804

Overitev podpisa na pogodbi, katere vrednost ni ocenljiva

12,3 EUR

9805

Overitev podaljšanja veljavnosti pogodbe, katere vrednost je ocenljiva

0,15

9806

Overitev podaljšanja veljavnosti pogodbe, katere vrednost ni ocenljiva

6,0 EUR

Opomba 9.8:
a) Taksa za overitev pisave ali prepisa se plača od vsakega lista.
b) Za overitev podpisov na pooblastilih in za overitev podpisov na pogodbah se ob istočasni overitvi plača ena sama taksa
ne glede na to, ali se overja en podpis ali več, in ne glede na to, koliko izvodov se overja.
c) Ne plača se taksa za overitev listine, potrebne za uveljavljanje pravic iz socialnega zavarovanja v tujini.
č) Ne plača se taksa za overitev podpisa na listini ali za overitev prepisa listine, na podlagi katere se pridobi pomoč iz soli
darnostno zbranih sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč.
d) Taksi po tarifnih številkah 9803 in 9805 se plačata po vrednosti predmeta pogodbe.
e) Če taksa ni plačana, se overitev ne opravi.
f) Podpisi na listini, ki jo izda državni organ ali pravna oseba, se štejejo za en podpis, če sta po predpisih ali pravilih poobla
ščeni za podpisovanje dve osebi ali več.
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9.9 Vpisi ladij v vpisnike, ustanavljanje sklada za omejitev odgovornosti ladjarja, pomorski protest
Tarifna
številka

Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa

Količnik za
odmero takse po
16. členu ZST-1
ali znesek takse

9.9.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
9911

Postopek o predlogu za dovolitev prvega vpisa ladje, s katero se opravlja ribiška dejavnost, v
vpisnik ladij

9912

Postopek o predlogu za dovolitev prvega vpisa drugih ladij, ki se vpisujejo, v vpisnik ladij

9913

Postopek o predlogu za druge vpise glede ladje, s katero se opravlja ribiška dejavnost, v vpisnik
ladij

9914

Postopek o predlogu za druge vpise drugih ladij v vpisnik ladij

9915

Postopek o predlogu za ustanovitev sklada za omejitev odgovornosti ladjarja

9916

Postopek se konča z zavrnitvijo ali zavrženjem predloga.
Taksa po tarifnih številkah 9911, 9912, 9913, 9914 in 9915 se zniža na

9917

1,5% od vredno
sti ladje, vendar
največ
2463 EUR
62 EUR
0,75% od
vrednosti ladje,
vendar največ
1231 EUR
2,4

35 EUR

Postopek se konča z umikom predloga pred izdajo sklepa.
Taksa po tarifnih številkah 9911, 9912, 9913, 9914 in 9915 se zniža na

9918

123 EUR

Sklep o delitvi sklada za omejitev odgovornosti ladjarja

20 EUR
2,4

9.9.2 Pritožbeni postopek
9921

Postopek o pritožbi zoper sklep o vpisu

9922

Postopek o pritožbi zoper sklep o vpisu se konča z umikom pritožbe.
Taksa po tarifni številki 9921 se zniža na

9923

Postopek o pritožbi zoper sklep o delitvi sklada za omejitev odgovornosti ladjarja

9924

Postopek o pritožbi zoper sklep o delitvi sklada za omejitev odgovornosti ladjarja se konča z
umikom pritožbe.
Taksa po tarifni številki 9923 se zniža na

82 EUR

41 EUR
2,4

1,2

9.9.3 Pomorski protest
9931

Pomorski protest

Opomba 9.9:
Če se v vlogi zahteva prvi vpis za več ladij, se plača taksa za vsako ladjo posebej.

16 EUR

Stran

3678 /

Št.

37 / 15. 4. 2008

Uradni list Republike Slovenije
9.10 Zemljiškoknjižni postopek

Tarifna
številka

Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa

Količnik za
odmero takse po
17. členu ZST-1
ali znesek takse

9.10.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
91011

Vknjižba ali predznamba lastninske pravice

0,3

91012

Vknjižba ali predznamba drugih pravic, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo

50 EUR

91013

Zaznamba

12 EUR

91014

Sklep o pozivnem postopku

8 EUR

9.10.2 Postopek s pravnimi sredstvi
91021

Postopek o ugovoru ali pritožbi

16 EUR

91022

Postopek se konča z umikom ugovora ali pritožbe

8 EUR

Opomba 9.10:
a) Predlog za vpis je takse prost.
b) Takso je treba plačati tudi, če se vpis opravi po uradni dolžnosti, razen če ne gre za vpis, ki je takse oproščen
(opomba č).
c) Taksa za vpis se plača tudi, kadar se opravi vpis med pravdnim, nepravdnim postopkom ali postopkom izvršbe in zava
rovanja.
č) Ne plača se taksa za naslednje vpise:
1. za vpis opravičbe predznambe;
2. za popolni ali delni izbris vpisane pravice;
3. za vpis v korist države ali samoupravne lokalne skupnosti;
4. za uradna dejanja v postopku nastavitve in dopolnitve zemljiških knjig, razen če je napaka nastala po krivdi nosilca pravice,
ter za prilagoditev zemljiških knjig dejanskemu stanju in stanju v katastru;
5. za ponovni vpis iste, čeprav deloma ugasle pravice zaradi pravdnega postopka ali postopka izvršbe in zavarovanja v korist
iste osebe. Če je vrednost vpisane pravice večja, se plača predpisana taksa za presežno vrednost;
6. za vpis iste, čeprav deloma ugasle pravice na več nepremičninah, ki jih vodi v knjigah eno ali več sodišč; za prenos iste
pravice z ene nepremičnine na drugo nepremičnino istega lastnika; za omejitev ali utesnitev iste pravice na del iste nepremičnine;
za razširitev iste pravice še na druge nepremičnine istega lastnika; za razširitev skupnega poroštva na posamezna zemljiškoknjižna
telesa. Ta oprostitev velja samo, če niso nastale spremembe glede obsega pravice in glede upravičenca;
7. za vpis delitve lastninske pravice, pravice uporabe ali služnostne užitne pravice med vpisanimi udeleženci, če so bile te
pravice vpisane kot skupne;
8. za vpis na podlagi sklepa o dedovanju;
9. za vpis zastavne pravice na nepremičnino poroka, če je ta pravica že vpisana na nepremičnino glavnega dolžnika in če
je bila za ta vpis plačana taksa;
10. za poznejši vpis lastninske pravice zakonca na nepremičnini, ki je njuna skupna lastnina, če je samo eden od zakoncev
vpisan kot lastnik v zemljiški knjigi, in za vpis, s katerim se označi idealni del vsakega zakonca na nepremičninah, ki so njuna
skupna lastnina.
d) Če se vpis vknjižbe ali predznambe z odločbo višjega sodišča popolnoma ali deloma razveljavi, se vrne vsa plačana taksa
oziroma sorazmeren del.
e) Taksi po tarifnih številkah 91021 in 91022 je treba plačati za vsak postopek o pritožbi ali ugovoru.
9.11 Nepravdni postopki po zakonu, ki ureja gospodarske družbe
Tarifna
številka

Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa

Znesek takse

9.11.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
91111

Postopek na splošno

91112

Postopek se konča:
1. z umikom predloga pred razpisom naroka,
2. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.
Taksa po tarifni številki 91111 se zniža na

150 EUR

50 EUR
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9.11.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve stopnje o glavni stvari
91121

Postopek na splošno

100 EUR

91122

Postopek se konča:
1. z umikom pritožbe pred začetkom seje senata,
2. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.
Taksa po tarifni številki 91121 se zniža na

50 EUR

9.11.3 Izredna pravna sredstva
91131

Postopek o reviziji

91132

Postopek se konča z umikom revizije pred začetkom seje senata.

91133

100 EUR

Taksa po tarifni številki 91131 se zniža na

67 EUR

Obnova postopka

100 EUR

9.11.4 Posebne takse
91141

Postopek o posebnih pritožbah, ki niso posebej taksirane in niso takse proste

30 EUR

Opomba 9.11:
V nepravdnih postopkih po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, je treba plačati tudi takse iz tretjega dela taksne tarife, pri
katerih je posebej določeno, da se plačajo v nepravdnih postopkih.

10. POSEBNI PRIMERI
10.1 Sodna potrdila, preslikave, izdajanje podatkov v elektronski obliki
Tarifna
številka

Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa

Znesek takse

10101

Izdaja potrdila

2,46 EUR

10102

Potrdilo se izda v dveh ali več izvodih – za vsak nadaljnji izvod

0,41 EUR

10103

Preslikava listine iz sodnega spisa ali iz zbirke listin z uporabo tehničnih sredstev

10104

Kopiranje in izdaja DVD (do 4,2 GB)

12 EUR

10105

Kopiranje in izdaja CD (do 700 MB)

10 EUR

10106

Izbiranje podatkov, ki se nato kopirajo na izdani medij

0,20 EUR

8 EUR za vsake
začete pol ure
dela

Opomba 10.1:
a) Ne plača se taksa po tarifnih številkah 10101 in 10102 za potrdila:
1. izdana strankam, pričam, izvedencem in tolmačem o tem, da so navzoči na naroku, če so morali priti na narok;
2. o pravnomočnosti in izvršljivosti sodne odločbe;
3. za uveljavljanje pravice do otroškega dodatka ali uveljavljanje pravice iz zdravstvenega, invalidskega in pokojninskega
zavarovanja.
b) Za preslikavo sodnega zapisnika, ki se izdela na naroku, se taksa ne plača.
c) Potrdilo oziroma preslikava se ne izda, če taksa ni plačana.
č) Taksa po tarifni številki 10106 se prišteje taksi po tarifni številki 10104 ali 10105.
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10.2 Izpiski iz javnih knjig

Tarifna
številka

Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa

Znesek takse

10201

Izpisek iz sodnega registra – za vsako začeto stran

3,28 EUR

10202

Overjena fotokopija registrskega lista

1,64 EUR

10203

Izpisek iz zemljiške ali druge javne knjige, ki jo vodijo sodišča, če se izda na zahtevo stranke – za
vsak list

3,28 EUR

Opomba 10.2:
a) Za vsak nadaljnji izvod izpiska ali če napravi izpisek ali fotokopijo sama stranka in ga predloži sodišču v potrditev, se plača
polovica takse po tej tarifni številki.
b) Ne plača se taksa po tej tarifni številki za izpiske iz zemljiških knjig in drugih javnih knjig o nepremičninah, ki se izdajo
strankam, da bi mogle uveljaviti pravico do otroškega dodatka ali pravice iz zdravstvenega, invalidskega in pokojninskega zava
rovanja.
c) Izpisek ali fotokopija se ne izda, če taksa ni plačana.
10.3 Sodni pologi
Tarifna
številka
10301

Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa
Polog denarja, stvari in vrednostnih papirjev na zahtevo stranke

Znesek letne
takse
15% od vred
nosti pologa
– največ 410
EUR

Opomba 10.3:
a) Taksa se plača za prvo leto naprej, za preostala leta pa takrat, ko se polog dvigne. Začeto leto se šteje za celo leto.
b) Če se prenese polog od enega sodišča k drugemu na zahtevo položnika, se plača za prenos enoletna taksa.
c) Taksna obveznost nastane z izdajo sklepa, s katerim sodišče ugodi predlogu za sodni polog.
10.4 Pravna pomoč
Tarifna
številka

Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa

Znesek takse

10401

Sestava vloge, ki se da ustno na zapisnik zunaj naroka

40% takse, ki se
plača za posto
pek na podlagi te
vloge

10402

Poslovanje sodnika ali sodnega delavca zunaj sodišča

8 EUR
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PRILOGA 1:
Višina taks s količnikom 1,0 po tabeli iz 16. člena tega zakona pri vrednostih spornega predmeta do 500.000 eurov:
Pri vrednosti spornega
predmeta do …EUR

znaša
taksa…EUR

Pri vrednosti spornega
predmeta
do …EUR

znaša
taksa…EUR

300

17

40.000

265

600

24

45.000

285

900

31

50.000

305

1.200

38

65.000

372

1.500

45

80.000

439

2.000

50

95.000

506

2.500

55

110.000

573

3.000

60

125.000

640

3.500

65

140.000

707

4.000

70

155.000

774

4.500

75

170.000

841

5.000

80

185.000

908

6.000

89

200.000

975

7.000

98

230.000

1.075

8.000

107

260.000

1.175

9.000

116

290.000

1.275

10.000

125

320.000

1.375

13.000

141

350.000

1.475

16.000

157

380.000

1.575

19.000

173

410.000

1.675

22.000

189

440.000

1.775

25.000

205

470.000

1.875

30.000

225

500.000

1.975

35.000

245
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PRILOGA 2:
Višina taks s količnikom 1,0 po tabeli iz 17. člena tega zakona pri vrednostih predmeta postopka do enega milijona eurov:
Pri vrednosti predmeta
postopka
do … EUR

znaša taksa
… EUR

Pri vrednosti predmeta
postopka
do … EUR

znaša taksa
… EUR

Pri vrednosti predmeta
postopka
do … EUR

znaša taksa
…EUR

1.000

30

250.000

636

640.000

1.104

2.000

54

260.000

648

650.000

1.116

3.000

78

270.000

660

660.000

1.128

4.000

102

280.000

672

670.000

1.140

5.000

126

290.000

684

680.000

1.152

8.000

144

300.000

696

690.000

1.164

11.000

162

310.000

708

700.000

1.176

14.000

180

320.000

720

710.000

1.188

17.000

198

330.000

732

720.000

1.200

20.000

216

340.000

744

730.000

1.212

23.000

234

350.000

756

740.000

1.224

26.000

252

360.000

768

750.000

1.236

29.000

270

370.000

780

760.000

1.248

32.000

288

380.000

792

770.000

1.260

35.000

306

390.000

804

780.000

1.272

38.000

324

400.000

816

790.000

1.284

41.000

342

410.000

828

800.000

1.296

44.000

360

420.000

840

810.000

1.308

47.000

378

430.000

852

820.000

1.320

50.000

396

440.000

864

830.000

1.332

60.000

408

450.000

876

840.000

1344

70.000

420

460.000

888

850.000

1.356

80.000

432

470.000

900

860.000

1.368

90.000

444

480.000

912

870.000

1.380

100.000

456

490.000

924

880.000

1.392

110.000

468

500.000

936

890.000

1.404

120.000

480

510.000

948

900.000

1.416

130.000

492

520.000

960

910.000

1.428

140.000

504

530.000

972

920.000

1.440

150.000

516

540.000

984

930.000

1.452

160.000

528

550.000

996

940.000

1464

170.000

540

560.000

1.008

950.000

1.476

180.000

552

570.000

1.020

960.000

1.488

190.000

564

580.000

1.032

970.000

1.500

200.000

576

590.000

1.044

980.000

1.512

210.000

588

600.000

1.056

990.000

1.524

220.000

600

610.000

1.068

1.000.000

1.536

230.000

612

620.000

1.080

240.000

624

630.000

1.092
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1525.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
varnosti cestnega prometa (ZVCP-1E)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega
prometa (ZVCP-1E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1E), ki ga je sprejel Držav
ni zbor Republike Slovenije na seji 2. aprila 2008.
Št. 003-02-4/2008-5
Ljubljana, dne 10. aprila 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA
(ZVCP-1E)
1. člen
V Zakonu o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št.
133/06 – uradno prečiščeno besedilo in 139/06 – ZORed) se v
1. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Sloveni
je prenaša Direktiva 2006/126/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih (UL L
št. 403 z dne 30. 12. 2006, str. 18).".
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se besedilo "fizične osebe,
ki opravljajo obrtno ali podobno dejavnost" nadomesti z be
sedilom "posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost in
zaposlujejo druge osebe".
V drugem odstavku se znesek "100.000 tolarjev" nado
mesti z zneskom "300 eurov".
V tretjem odstavku se znesek "1,000.000 tolarjev" nado
mesti z zneskom "3.000 eurov", znesek "100.000 tolarjev" pa
z zneskom "300 eurov".
3. člen
V prvem odstavku 14. člena se doda nova prva alineja,
ki se glasi:
"– urejajo in nadzirajo promet na cestah subjektov samou
pravnih lokalnih skupnosti in državnih cestah v naselju;".
Dosedanja prva in druga alineja postaneta druga in tretja
alineja.
Za dosedanjo tretjo alinejo, ki postane četrta alineja, se
doda nova peta alineja, ki se glasi:
"– opravljajo nadzor prometa s samodejnimi merilnimi
napravami za nadzor prometa, v katerih se prekrški slikovno
dokumentirajo.".
V prvem stavku drugega odstavka se črta besedilo "prve,
druge in tretje alineje".
V osmem odstavku se znesek "20.000 tolarjev" nadomesti
z zneskom "80 eurov".
4. člen
V prvem odstavku 23. člena se 66. točka spremeni tako,
da se glasi:
"66. voznik začetnik je vsak voznik motornega vozila do
dopolnjenega 21. leta starosti in vsak voznik motornega vozila
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dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja, ne glede
na to, ali je bilo pridobljeno v Republiki Sloveniji ali tujini. Vo
znik začetnik je tudi vsak voznik motornega vozila dve leti
od prve pridobitve vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih
vozil kategorije A2 ali A ali B, čeprav ima že več kot dve leti
vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil katere koli druge
kategorije;".
Na koncu 89. točke se pika nadomesti s podpičjem in se
dodata novi 90. in 91. točka, ki se glasita:
"90. prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja je
stranska sankcija, ki jo izreče sodišče po zakonu, ki ureja
prekrške, in po tem zakonu in pomeni prenehanje veljavno
sti vseh kategorij vozniškega dovoljenja oziroma prenehanje
veljavnosti posameznih kategorij vozniškega dovoljenja, če to
določa ta zakon;
91. železniška proga po tem zakonu je vsaka speljana pot
s tirnicami za promet, razen tramvajske proge.".
5. člen
V petem odstavku 24. člena se prvi stavek spremeni tako,
da se glasi: "Naprava iz tretjega odstavka tega člena, ki jo
udeleženec cestnega prometa uporablja ali jo ima pri sebi ali v
vozilu ali na njem, se odvzame.".
V šestem odstavku se črta beseda "najmanj", znesek
"120.000 tolarjev" pa se nadomesti z zneskom "400 eurov".
V sedmem odstavku se znesek "2,000.000 tolarjev" na
domesti z zneskom "8.000 eurov", znesek "200.000 tolarjev"
pa se nadomesti z zneskom "800 eurov". Znesek "2,000.000
tolarjev" se nadomesti z zneskom "8.000 eurov" tudi v tretjem
odstavku 6. člena, sedmem odstavku 121. člena, devetem
odstavku 126. člena in petem odstavku 127. člena. Znesek
"200.000 tolarjev" se nadomesti z zneskom "800 eurov" tudi
v drugem in tretjem odstavku 6. člena, sedmem odstavku
121. člena, devetem odstavku 126. člena, petem odstavku
127. člena, sedmem in desetem odstavku 190. člena, četrtem
odstavku 196. člena, drugem odstavku 206. člena in petnaj
stem odstavku 211. člena.
6. člen
V 25. členu se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se
glasita:
"(4) Prepovedano je sunkovito speljevanje, zaviranje ali
ustavljanje, razen v nevarnosti. Voznik osebnega avtomobila
mora voziti tako, da ne zmanjšuje stabilnosti vozila, zlasti ne
sme izpuščati krmila ali se voziti po dveh kolesih. Voznik mo
tornega kolesa in kolesa z motorjem mora voziti tako, da ne
zmanjšuje stabilnosti vozila, zlasti ne sme izpuščati krmila ali
se voziti po enem kolesu.
(5) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom tega člena. Vozniku
osebnega avtomobila, ki izpušča krmilo ali se vozi po dveh
kolesih ter vozniku motornega kolesa in kolesa z motorjem,
ki izpušča krmilo ali se vozi po enem kolesu, se izreče tudi 5
kazenskih točk.".
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane šesti odsta
vek, se znesek "30.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "120
eurov". Znesek "30.000 tolarjev" se nadomesti z zneskom
"120 eurov" tudi v četrtem odstavku 29. člena, šestem od
stavku 30. člena, tretjem odstavku 31. člena, drugem odstav
ku 41. člena, petem odstavku 45. člena, desetem odstavku
53. člena, petem odstavku 56. člena, tretjem odstavku 60. člena,
osmem odstavku 61. člena, sedmem odstavku 82. člena, dru
gem odstavku 88. člena, tretjem in četrtem odstavku 89. člena,
šestnajstem in sedemnajstem odstavku 102. člena, petem in
šestem odstavku 114. člena, tretjem odstavku 120. člena in
trinajstem odstavku 126. člena.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane sedmi odsta
vek, se znesek "10.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "40
eurov". Znesek "10.000 tolarjev" se nadomesti z zneskom
"40 eurov" tudi v tretjem odstavku 27. člena, šestem odstavku
28. člena, petem odstavku 29. člena, petem odstavku 47. člena,
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petem odstavku 52. člena, osmem odstavku 53. člena, drugem
odstavku 55. člena, četrtem odstavku 56. člena, devetem od
stavku 61. člena, tretjem odstavku 64. člena, devetem odstavku
95. člena, sedmem odstavku 101. člena, dvanajstem odstavku
103. člena in tretjem odstavku 105. člena.
7. člen
V 26. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
"(7) Na cesti ali njenem delu je prepovedan promet mo
tornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega največjo
dovoljeno maso, omejeno s predpisom ali prometno signali
zacijo.".
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane osmi od
stavek, se znesek "10.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "40
eurov".
V dosedanjem osmem odstavku, ki postane deveti odsta
vek, se znesek "30.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "120
eurov".
V dosedanjem devetem odstavku, ki postane deseti od
stavek, se znesek "60.000 tolarjev" nadomesti z zneskom
"300 eurov", besedilo "4 kazenske točke" pa se nadomesti z
besedilom "5 kazenskih točk".
Dodata se nova enajsti in dvanajsti odstavek, ki se gla
sita:
"(11) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju s sedmim odstavkom tega člena.
(12) Z globo najmanj 1.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju s sedmim odstavkom tega člena, odgovorna oseba
pa z globo 300 eurov.".
8. člen
V prvem stavku petega odstavka 30. člena se znesek
"50.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "460 eurov". V drugem
stavku se besedilo "4 kazenske točke" nadomesti z besedilom
"6 kazenskih točk".
V sedmem odstavku se znesek "10.000 tolarjev" nadome
sti z zneskom "50 eurov".
9. člen
V sedmem odstavku 32. člena se v točki a) znesek
"10.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "80 eurov".
V točki b) se v prvem stavku znesek "30.000 tolarjev"
nadomesti z zneskom "250 eurov", v tretjem stavku pa se be
sedilo "1 kazenska točka" nadomesti z besedilom "3 kazenske
točke".
V točki c) se v prvem stavku znesek "60.000 tolarjev"
nadomesti z zneskom "500 eurov", v tretjem stavku pa se be
sedilo "3 kazenske točke" nadomesti z besedilom "5 kazenskih
točk".
V točki d) se v prvem stavku znesek "120.000 tolarjev"
nadomesti z zneskom "1.000 eurov", v tretjem stavku se črta
beseda "najmanj", številka "5" pa se nadomesti s številko "9".
V devetem odstavku se v točki a) znesek "10.000 tolarjev"
nadomesti z zneskom "60 eurov".
V točki b) se v prvem stavku znesek "20.000 tolarjev"
nadomesti z zneskom "120 eurov", v drugem stavku pa se be
sedilo "1 kazenska točka" nadomesti z besedilom "3 kazenske
točke".
V točki c) se v prvem stavku znesek "40.000 tolarjev"
nadomesti z zneskom "240 eurov", v drugem stavku pa se
besedilo "3 kazenske točke" nadomesti z besedilom "5 kazen
skih točk".
V točki d) se v prvem stavku znesek "60.000 tolarjev"
nadomesti z zneskom "380 eurov", v drugem stavku se črta
beseda "najmanj", številka "5" pa se nadomesti s številko "9".
V desetem odstavku se v točki a) znesek "10.000 tolarjev"
nadomesti z zneskom "50 eurov".
V točki b) se znesek "20.000 tolarjev" nadomesti z zne
skom "100 eurov".
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V točki c) se v prvem stavku znesek "30.000 tolarjev"
nadomesti z zneskom "150 eurov", v drugem stavku pa se be
sedilo "1 kazenska točka" nadomesti z besedilom "3 kazenske
točke".
V točki d) se v prvem stavku znesek "40.000 tolarjev"
nadomesti z zneskom "200 eurov", v drugem stavku pa se
besedilo "3 kazenske točke" nadomesti z besedilom "5 kazen
skih točk".
V točki e) se v prvem stavku znesek "60.000 tolarjev"
nadomesti z zneskom "300 eurov", v drugem stavku se črta
beseda "najmanj", številka "5" pa se nadomesti s številko "9".
V enajstem odstavku se znesek "10.000 tolarjev" nado
mesti z zneskom "50 eurov".
10. člen
V četrtem odstavku 33. člena se v točki a) znesek "10.000
tolarjev" nadomesti z zneskom "50 eurov".
V točki b) se v prvem stavku znesek "30.000 tolarjev"
nadomesti z zneskom "150 eurov", v drugem stavku pa se
besedilo "2 kazenski točki" nadomesti z besedilom "3 kazenske
točke".
V točki c) se v prvem stavku znesek "60.000 tolarjev" na
domesti z zneskom "300 eurov", v drugem stavku pa se številka
"5" nadomesti s številko "7".
V petem odstavku se znesek "10.000 tolarjev" nadomesti
z zneskom "50 eurov".
V šestem odstavku se znesek "30.000 tolarjev" nadomesti
z zneskom "150 eurov".
11. člen
V prvem odstavku 34. člena se v prvi alineji 2. točke be
seda "motorna" nadomesti z besedo "tovorna", označba "12 t"
pa se nadomesti z označbo "3.500 kg".
V 3. točki se na koncu prve alineje vejica nadomesti s
piko, črta beseda "in" ter črta druga alineja.
V petem odstavku se v točki a) znesek "10.000 tolarjev"
nadomesti z zneskom "50 eurov".
V točki b) se v prvem stavku znesek "30.000 tolarjev"
nadomesti z zneskom "150 eurov".
V točki c) se v prvem stavku znesek "60.000 tolarjev"
nadomesti z zneskom "300 eurov".
12. člen
V šestem odstavku 36. člena se znesek "40.000 tolarjev"
nadomesti z zneskom "200 eurov".
V sedmem odstavku se znesek "20.000 tolarjev" nadome
sti z zneskom "100 eurov".
13. člen
V petem odstavku 37. člena se znesek "40.000 tolarjev"
nadomesti z zneskom "200 eurov".
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
"(6) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se z globo
40 eurov kaznuje za prekršek voznik, ki pred prehitevanjem ne
da predpisanega znaka iz drugega odstavka tega člena.".
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek,
se znesek "60.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "300 eurov".
14. člen
V prvem stavku tretjega odstavka 38. člena se znesek
"40.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "200 eurov".
V prvem stavku četrtega odstavka se znesek "60.000
tolarjev" nadomesti z zneskom "500 eurov", v drugem stavku
pa se besedilo "5 kazenskih točk" nadomesti z besedilom "11
kazenskih točk"
V petem odstavku se znesek "30.000 tolarjev" nadomesti
z zneskom "150 eurov".
15. člen
V prvem stavku šestega odstavka 40. člena se znesek
"60.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "500 eurov", v drugem
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stavku pa se besedilo "5 kazenskih točk" nadomesti z besedi
lom "7 kazenskih točk".
V sedmem odstavku se znesek "30.000 tolarjev" nadome
sti z zneskom "150 eurov".
V osmem odstavku se znesek "10.000 tolarjev" nadomesti
z zneskom "50 eurov".
16. člen
V prvem odstavku 44. člena se napovedni stavek spre
meni tako, da se glasi:
"(1) Voznik mora pri vključevanju v cestni promet in v
promet na prednostni cesti pustiti mimo vsa vozila, ki vozijo
po prometnem pasu, na katerega se vključuje, pri prečkanju
prometnega pasu pa vozila, katerih smer vožnje seka:".
V drugem odstavku se znesek "50.000 tolarjev" nadome
sti z zneskom "300 eurov".
V tretjem odstavku se znesek "30.000 tolarjev" nadomesti
z zneskom "180 eurov".
17. člen
V prvem stavku sedmega odstavka 46. člena se znesek
"50.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "300 eurov", v drugem
stavku pa se besedilo "4 kazenske točke" nadomesti z besedi
lom "5 kazenskih točk".
V osmem odstavku se znesek "30.000 tolarjev" nadomesti
z zneskom "180 eurov".
18. člen
V prvem stavku četrtega odstavka 49. člena se znesek
"50.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "300 eurov", v drugem
stavku pa se besedilo "4 kazenske točke" nadomesti z besedi
lom "5 kazenskih točk".
19. člen
V prvem odstavku 50. člena se besedi "prevozno sred
stvo" nadomestita z besedama "tirno vozilo".
Drugi stavek tretjega odstavka se spremeni tako, da se
glasi: "Na prehodu pešpoti ali kolesarske poti čez železniško
progo se poleg svetlobnega znaka iz prve alineje tega odstavka
uporabi zvočni znak z enako frekvenco, kot je na semaforju za
pešce, ko na semaforju gori rdeča luč.".
V petem odstavku se znesek "20.000 tolarjev" nadomesti
z zneskom "80 eurov". Znesek "20.000 tolarjev" se nadome
sti z zneskom "80 eurov" tudi v tretjem odstavku 8. člena,
tretjem odstavku 41. člena, tretjem odstavku 42. člena, četr
tem odstavku 43. člena, šestem odstavku 47. člena, šestem
odstavku 48. člena, šestem odstavku 52. člena, devetem
odstavku 53. člena, tretjem odstavku 54. člena, petem od
stavku 57. člena, četrtem odstavku 60. člena, drugem od
stavku 62. člena, drugem odstavku 63. člena, četrtem od
stavku 67. člena, tretjem odstavku 68. člena, prvem odstavku
94. člena, desetem odstavku 95. člena, petem odstavku
98. člena, petem odstavku 101. člena, trinajstem odstavku
103. člena, šestem odstavku 115. člena, šestem odstavku
190. člena, tretjem in četrtem odstavku 196. člena in tretjem
odstavku 240. člena.
V šestem odstavku se znesek "60.000 tolarjev" nado
mesti z zneskom "250 eurov", znesek "30.000 tolarjev" pa se
nadomesti z zneskom "120 eurov". Znesek "60.000 tolarjev"
se nadomesti z zneskom "250 eurov" tudi v desetem odstav
ku 126. člena, drugem odstavku 191. člena, petem odstavku
198. člena in tretjem odstavku 244. člena.
V sedmem odstavku se znesek "1,000.000 tolarjev" na
domesti z zneskom "4.000 eurov", znesek "100.000 tolarjev"
pa se nadomesti z zneskom "400 eurov". Znesek "1,000.000
tolarjev" se nadomesti z zneskom "4.000 eurov" tudi v tre
tjem odstavku 5. člena, četrtem odstavku 7. člena, sedmem
odstavku 9. člena, sedmem odstavku 47. člena, sedmem
odstavku 48. člena, sedmem odstavku 98. člena, osmem
odstavku 111. člena, šestem odstavku 114. člena, sedmem
odstavku 115. člena, šestem odstavku 118. člena, štirinajstem
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odstavku 126. člena, sedmem odstavku 133. člena, šestem
odstavku 198. člena, petem odstavku 207. člena, trinajstem
odstavku 211. člena in šestem odstavku 248. člena. Znesek
"100.000 tolarjev" se z zneskom "400 eurov" nadomesti tudi
v drugem in tretjem odstavku 5. člena, četrtem odstavku
7. člena, šestem in sedmem odstavku 9. člena, sedmem
odstavku 47. člena, sedmem odstavku 48. člena, sedmem
odstavku 98. člena, sedmem in osmem odstavku 111. člena,
petem in šestem odstavku 114. člena, sedmem odstavku
115. člena, petem in šestem odstavku 118. člena, štirinajstem
odstavku 126. člena, četrtem odstavku 127. člena, sedmem
odstavku 133. člena, šestem odstavku 198. člena, petem od
stavku 207. člena, trinajstem odstavku 211. člena ter petem
in šestem odstavku 248. člena.
20. člen
V prvem odstavku 51. člena se za besedama "železniško
progo" doda vejica in besedilo "označen samo s prometnim
znakom".
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(4) Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek voznik
motornega vozila, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom
tega člena. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 3 kazenske
točke.".
V petem odstavku se znesek "30.000 tolarjev" nadomesti
z zneskom "120 eurov".
V šestem odstavku se znesek "1,000.000 tolarjev" nado
mesti z zneskom "4.000 eurov", znesek "100.000 tolarjev" pa
se nadomesti z zneskom "400 eurov".
21. člen
V prvem odstavku 58. člena se besedi "strojevodjo vlaka"
nadomestita z besedami "voznika tirnega vozila".
V drugem odstavku se znesek "20.000 tolarjev" nadome
sti z zneskom "80 eurov".
22. člen
V 65. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji od
stavek, ki se glasi:
"(3) Tovor mora biti naložen in pritrjen v skladu s pred
pisom ministra za promet, s katerim se podrobneje predpise
način namestitve, pritrditve in zavarovanja tovora na vozilu.".
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti,
peti in šesti odstavek.
V dosedanjem tretjem in četrtem odstavku se znesek
"40.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "160 eurov". Znesek
"40.000 tolarjev" se nadomesti z zneskom "160 eurov" tudi v
sedmem odstavku 28. člena, petem odstavku 67. člena, četr
tem odstavku 68. člena, šestem odstavku 98. člena, četrtem
odstavku 99. člena, devetem odstavku 123. člena, devetem in
desetem odstavku 190. člena ter šestem in sedmem odstavku
197. člena.
V dosedanjem četrtem odstavku se znesek "400.000 to
larjev" nadomesti z zneskom "1.600 eurov". Znesek "400.000
tolarjev" se nadomesti z zneskom "1.600 eurov" tudi v petem
odstavku 67. člena, četrtem odstavku 68. člena in sedmem
odstavku 197. člena.
V dosedanjem petem odstavku se znesek "20.000 tolar
jev" nadomesti z zneskom "80 eurov".
23. člen
V drugem odstavku 66. člena se v prvem stavku za bese
do "vozil" dodata vejica ter besedilo "razen pri izrednih prevo
zih, ki se opravljajo na podlagi dovoljenja pristojnega organa".
V četrtem in petem odstavku se znesek "40.000 tolarjev"
nadomesti z zneskom "120 eurov".
V petem odstavku se znesek "400.000 tolarjev" nadome
sti z zneskom "1.200 eurov".
V šestem odstavku se znesek "20.000 tolarjev" nadomesti
z zneskom "40 eurov".
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24. člen
Naslov pred 69. členom in besedilo člena se spremenita
tako, da se glasita:
"Obremenitev vozila
69. člen
(1) Skupna masa vozila ne sme presegati največje dovo
ljene mase vozila. Tovor ne sme obremenjevati posameznih
osi vozila nad dovoljeno osno obremenitvijo po določilih proi
zvajalca vozila.
(2) Voznik, ki opravlja prevoz v nasprotju s tem členom, in
oseba, ki naloži tovor v nasprotju s tem členom, se kaznujeta
za prekršek:
a) če skupna masa presega največjo dovoljeno maso od
3 do vključno 10 odstotkov ali če osna obremenitev presega
dovoljeno osno obremenitev po določilih proizvajalca od 3 do
vključno 10 odstotkov, z globo 200 eurov;
b) če skupna masa presega največjo dovoljeno maso nad
10 do vključno 20 odstotkov ali če osna obremenitev presega
dovoljeno osno obremenitev po določilih proizvajalca nad 10
do vključno 20 odstotkov, z globo 300 eurov;
c) če skupna masa presega največjo dovoljeno maso
nad 20 odstotkov ali če osna obremenitev presega dovoljeno
osno obremenitev po določilih proizvajalca nad 20 odstotkov,
z globo 600 eurov.
(3) Če se opravlja prevoz v nasprotju s tem členom na
zahtevo naročnika prevoza, se ta kaznuje za prekršek:
a) če skupna masa presega največjo dovoljeno maso od
3 do vključno 10 odstotkov ali če osna obremenitev presega
dovoljeno osno obremenitev po določilih proizvajalca od 3 do
vključno 10 odstotkov, z globo 200 eurov;
b) če skupna masa presega največjo dovoljeno maso nad
10 do vključno 20 odstotkov ali če osna obremenitev presega
dovoljeno osno obremenitev po določilih proizvajalca nad 10
do vključno 20 odstotkov, z globo 300 eurov;
c) če skupna masa presega največjo dovoljeno maso
nad 20 odstotkov ali če osna obremenitev presega dovoljeno
osno obremenitev po določilih proizvajalca nad 20 odstotkov,
z globo 600 eurov.
(4) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
opravlja prevoz v nasprotju s tem členom, in pravna oseba ali
samostojni podjetnik posameznik, ki naloži tovor v nasprotju s
tem členom, se kaznuje za prekršek:
a) če skupna masa presega največjo dovoljeno maso od
3 do vključno 10 odstotkov ali če osna obremenitev presega
dovoljeno osno obremenitev po določilih proizvajalca od 3 do
vključno 10 odstotkov, z globo 600 eurov;
b) če skupna masa presega največjo dovoljeno maso nad
10 do vključno 20 odstotkov ali če osna obremenitev presega
dovoljeno osno obremenitev po določilih proizvajalca nad 10
do vključno 20 odstotkov, z globo 900 eurov;
c) če skupna masa presega največjo dovoljeno maso
nad 20 odstotkov ali če osna obremenitev presega dovoljeno
osno obremenitev po določilih proizvajalca nad 20 odstotkov,
z globo 1.800 eurov.
(5) Če se opravlja prevoz v nasprotju s tem členom na
zahtevo naročnika prevoza, se pravna oseba ali samostojni pod
jetnik posameznik, ki je naročnik prevoza, kaznuje za prekršek:
a) če skupna masa presega največjo dovoljeno maso od
3 do vključno 10 odstotkov ali če osna obremenitev presega
dovoljeno osno obremenitev po določilih proizvajalca od 3 do
vključno 10 odstotkov, z globo 600 eurov;
b) če skupna masa presega največjo dovoljeno maso nad
10 do vključno 20 odstotkov ali če osna obremenitev presega
dovoljeno osno obremenitev po določilih proizvajalca nad 10
do vključno 20 odstotkov, z globo 900 eurov;
c) če skupna masa presega največjo dovoljeno maso
nad 20 odstotkov ali če osna obremenitev presega dovoljeno
osno obremenitev po določilih proizvajalca nad 20 odstotkov,
z globo 1.800 eurov.".

Uradni list Republike Slovenije
25. člen
70. člen se spremeni tako, da se glasi:
"70. člen
(1) Tovor ne sme obremenjevati posameznih osi vozi
la preko predpisane ali s prometnim znakom omejene osne
obremenitve, vozilo s tovorom pa ne sme presegati predpisane
ali s prometnim znakom omejene skupne mase ali dimenzije,
predpisane za posamezno vrsto vozil ali omejene s prometnim
znakom, razen pod pogoji, navedenimi v dovoljenju, ki ga izda
pristojni organ v skladu s predpisi o cestah.
(2) Pri tehtanju vozil so v primerih iz prejšnjega odstavka
dovoljeni odmiki do 3 odstotke pri skupni masi in osni obre
menitvi motornih in priklopnih vozil. Odmiki niso dovoljeni pri
tehtanju vozil, za katera je izdano dovoljenje iz prejšnjega
odstavka.
(3) Izredni prevoz je mogoč le pod pogoji, navedenimi v
dovoljenju.
(4) Izredni prevoz brez dovoljenja je mogoč le v pri
merih in pod pogoji, določenimi v predpisih o cestah. Brez
dovoljenja je mogoč tudi pri vleki pokvarjenega ali poško
dovanega avtobusa ali tovornega vozila, ustavljenega na
vozišču, vendar le do najbližjega kraja, kjer se lahko to vozilo
izloči iz prometa, ter pluženja in posipanja cest pri zimskem
vzdrževanju cest.
(5) Spremljevalec oziroma spremljevalka (v nadaljnjem
besedilu: spremljevalec) izrednega prevoza mora biti za izva
janje izrednih prevozov glede na kategorijo spremljanja uspo
sobljen po predpisanem programu.
(6) Minister, pristojen za promet, predpiše program uspo
sabljanja za spremljevalce izrednih prevozov, pogoje, ki jih
mora izpolnjevati izobraževalna ali druga organizacija za izva
janje tega programa, obrazec potrdila o uspešno opravljenem
programu, način vodenja evidence o izdanih potrdilih in poo
blasti organizacije za izvajanje tega programa.
(7) Voznik, ki opravlja prevoz v nasprotju s prvim odstav
kom tega člena, in oseba, ki naloži tovor v nasprotju s prvim
odstavkom tega člena, se kaznujeta za prekršek:
a) če skupna masa ne presega do vključno 10 odstotkov
predpisane ali s prometnim znakom omejene skupne mase ali
širina ne presega od vključno 2,6 metra do vključno 3 metre ali
dolžina ne presega do vključno 25 odstotkov največje dovo
ljene s predpisi ali odrejene na cesti s prometnimi znaki ali če
osna obremenitev ne presega do vključno 10 odstotkov najve
čje dovoljene s predpisi ali odrejene na javni cesti ali njenem
delu s prometnimi znaki, z globo 200 eurov;
b) če je skupna masa prekoračena nad 10 odstotkov
predpisane ali s prometnim znakom omejene skupne mase in
ne več kot 60 ton ali širina nad 3 m in ne več kot 3,5 m ali višina
nad 4,2 m in ne več kot 4,5 m ali dolžina nad 25 odstotkov in
je ne več kot za 40 odstotkov večja od največje dovoljene s
predpisi ali odrejene na javni cesti ali njenem delu s prometnimi
znaki ali je osna obremenitev za več kot 10 odstotkov in ne
več kot 20 odstotkov nad največjimi dovoljenimi s predpisi ali
odrejenih na javni cesti ali njenem delu s prometnimi znaki, z
globo 300 eurov;
c) če skupna masa ali širina ali višina ali dolžina ali osna
obremenitev presega najvišje vrednosti prejšnje alineje, z globo
600 eurov.
(8) Oseba, ki je naročnik prevoza, če se opravlja prevoz
v nasprotju s prvim odstavkom tega člena na njeno zahtevo,
se kaznuje za prekršek:
a) če skupna masa ne presega do vključno 10 odstotkov
predpisane ali s prometnim znakom omejene skupne mase ali
širina ne presega od vključno 2,6 metra do vključno 3 metre ali
dolžina ne presega 25 odstotkov največje dovoljene s predpisi
ali odrejene na cesti s prometnimi znaki ali če osna obremeni
tev ne presega 10 odstotkov največje dovoljene s predpisi ali
odrejene na javni cesti ali njenem delu s prometnimi znaki, z
globo 200 eurov;
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b) če je skupna masa prekoračena nad 10 odstotkov
predpisane ali s prometnim znakom omejene skupne mase in
ne več kot 60 ton ali širina nad 3 m in ne več kot 3,5 m ali višina
nad 4,2 m in ne več kot 4,5 m ali je dolžina za 25 odstotkov
in ne več kot za 40 odstotkov večja od največje dovoljene s
predpisi ali odrejene na javni cesti ali njenem delu s prometni
mi znaki ali osna obremenitev za več kot 10 odstotkov in ne
več kot 20 odstotkov nad največjimi dovoljenimi s predpisi ali
odrejenih na javni cesti ali njenem delu s prometnimi znaki, z
globo 300 eurov;
c) če skupna masa ali širina ali višina ali dolžina ali osna
obremenitev presega najvišje vrednosti prejšnje alineje, z globo
600 eurov.
(9) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
opravlja prevoz v nasprotju s tem členom, in pravna oseba ali
samostojni podjetnik posameznik, ki naloži tovor v nasprotju s
tem členom, se kaznuje za prekršek:
a) če skupna masa ne presega do vključno 10 odstotkov
predpisane ali s prometnim znakom omejene skupne mase ali
širina ne presega od vključno 2,6 metra do vključno 3 metre ali
dolžina ne presega 25 odstotkov največje dovoljene s predpisi
ali odrejene na cesti s prometnimi znaki ali če osna obremeni
tev ne presega 10 odstotkov največje dovoljene s predpisi ali
odrejene na javni cesti ali njenem delu s prometnimi znaki, z
globo 600 eurov;
b) če je skupna masa prekoračena nad 10 odstotkov
predpisane ali s prometnim znakom omejene skupne mase in
ne več kot 60 ton ali širina nad 3 m in ne več kot 3,5 m ali višina
nad 4,2 m in ne več kot 4,5 m ali dolžina za 25 odstotkov in ne
več kot za 40 odstotkov večja od največje dovoljene s predpisi
ali odrejene na javni cesti ali njenem delu s prometnimi znaki
ali osna obremenitev za več kot 10 odstotkov in ne več kot 20
odstotkov nad največjimi dovoljenimi s predpisi ali odrejenih
na javni cesti ali njenem delu s prometnimi znaki, z globo 900
eurov;
c) če skupna masa ali širina ali višina ali dolžina ali osna
obremenitev presega najvišje vrednosti prejšnje alineje, z globo
1.800 eurov.
(10) Če se opravlja prevoz v nasprotju z določbami tega
člena na zahtevo pravne osebe ali samostojnega podjetnika
posameznika, ki je naročnik prevoza, se oseba ali podjetnik
kaznuje za prekršek:
a) če skupna masa ne presega do vključno 10 odstotkov
predpisane ali s prometnim znakom omejene skupne mase ali
širina ne presega od vključno 2,6 metra do vključno 3 metre ali
dolžina ne presega 25 odstotkov največje dovoljene s predpisi
ali odrejene na cesti s prometnimi znaki ali če osna obremeni
tev ne presega 10 odstotkov največje dovoljene s predpisi ali
odrejene na javni cesti ali njenem delu s prometnimi znaki, z
globo 600 eurov;
b) če je skupna masa prekoračena nad 10 odstotkov
predpisane ali s prometnim znakom omejene skupne mase in
ne več kot 60 ton ali širina nad 3 m in ne več kot 3,5 m ali višina
nad 4,2 m in ne več kot 4,5 m ali je dolžina za 25 odstotkov
in ne več kot za 40 odstotkov večja od največje dovoljene s
predpisi ali odrejene na javni cesti ali njenem delu s prometni
mi znaki ali osna obremenitev za več kot 10 odstotkov in ne
več kot 20 odstotkov nad največjimi dovoljenimi s predpisi ali
odrejenih na javni cesti ali njenem delu s prometnimi znaki, z
globo 900 eurov;
c) če skupna masa ali širina ali višina ali dolžina ali osna
obremenitev presega najvišje vrednosti prejšnje alineje, z globo
1.800 eurov.
(11) Z globo 600 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
opravlja izredni prevoz v nasprotju s tretjim odstavkom tega
člena, ter spremljevalec, ki ravna v nasprotju s petim odstav
kom tega člena.
(12) Z globo najmanj 900 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki opravlja
izredni prevoz v nasprotju s tretjim ali petim odstavkom tega
člena.".
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26. člen
V petem odstavku 71. člena se znesek "20.000 tolarjev"
nadomesti z zneskom "80 eurov".
V šestem odstavku se znesek "400.000 tolarjev" nado
mesti z zneskom "1.200 eurov", za besedo "določbami" se
dodata besedi "tretjega odstavka", znesek "40.000 tolarjev" pa
se nadomesti z zneskom "120 eurov".
27. člen
V prvem odstavku 72. člena se za besedo "Voznik" doda
besedilo "in učitelj vožnje".
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena sme voznik,
razen kandidat za voznika, ki ga učitelj vožnje uči vožnje mo
tornega vozila, in kandidat za voznika, ki vozi osebni avtomobil
v spremstvu spremljevalca, med vožnjo telefonirati, vendar le
ob uporabi v vozilo vgrajene naprave za prostoročno telefoni
ranje ali brezžične slušalke za eno uho, če mu pri tem ni treba
fizično upravljati telefonskega aparata. Pri opravljanju nalog,
potrebnih za reševanje življenja ali premoženja, preprečitev
ali odpravo velike materialne škode, preprečitev ali odpravo
onesnaženja okolja in nalog policije, je med vožnjo dovoljena
uporaba radijske postaje.".
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(4) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik
oziroma učitelj vožnje motornega vozila, ki ravna v nasprotju z
določbami tega člena.".
V petem odstavku se znesek "10.000 tolarjev" nadomesti
z zneskom "40 eurov".
28. člen
V petem odstavku 83. člena se znesek "20.000 tolarjev"
nadomesti z zneskom "120 eurov".
29. člen
V tretjem odstavku 84. člena se prvi stavek spremeni tako,
da se glasi: "Oseba, mlajša od 14 let, mora imeti med vožnjo
kolesa na glavi pripeto zaščitno kolesarsko čelado, med vožnjo
kolesa z motorjem pa homologirano motoristično čelado.".
V petem odstavku se znesek "20.000 tolarjev" nadomesti
z zneskom "120 eurov".
30. člen
V osmem odstavku 85. člena se znesek "30.000 tolarjev"
nadomesti z zneskom "60 eurov".
V devetem odstavku se znesek "300.000 tolarjev" nado
mesti z zneskom "600 eurov", znesek "30.000 tolarjev" pa z
zneskom "60 eurov".
31. člen
V četrtem odstavku 86. člena se besedilo "ki ni označeno
z veljavno prometno nalepko" nadomesti z besedilom "ki ni
registrirano".
V petem odstavku se znesek "30.000 tolarjev" nadomesti
z zneskom "120 eurov".
V šestem odstavku se znesek "300.000 tolarjev" nado
mesti z zneskom "1.200 eurov", znesek "30.000 tolarjev" pa z
zneskom "120 eurov". Znesek "300.000 tolarjev" se nadomesti
z zneskom "1.200 eurov" tudi v petem odstavku 56. člena, če
trtem odstavku 89. člena, sedemnajstem odstavku 102. člena
in šestem odstavku 114. člena.
32. člen
V 90. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"(3) Vlečna naprava ne sme biti obremenjena bolj, kot to
dovoljuje proizvajalec vozila oziroma proizvajalec vlečne napra
ve. Pri tem je treba paziti, da se ne obremeni nižja vrednost.".
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odsta
vek, se znesek "40.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "120
eurov", za besedo "s prvim" pa se dodata besedi "ali tretjim".
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V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek,
se znesek "20.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "60 eurov",
beseda "tretjim" pa se nadomesti z besedo "četrtim".
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odsta
vek, se znesek "400.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "1.200
eurov", znesek "40.000 tolarjev" pa z zneskom "120 eurov".
33. člen
V četrtem odstavku 91. člena se za besedama "pred pre
hodom" dodata besedi "za pešce".
V osmem odstavku se znesek "50.000 tolarjev" nadomesti
z zneskom "200 eurov". Znesek "50.000 tolarjev" se nadomesti
z zneskom "200 eurov" tudi v četrtem odstavku 8. člena, v dru
gem odstavku 35. člena, četrtem odstavku 45. člena, osmem
odstavku 82. člena, drugem in tretjem odstavku 87. člena,
šestem odstavku 101. člena, petem odstavku 115. člena, de
setem in enajstem odstavku 123. člena, dvanajstem odstavku
126. člena, tretjem odstavku 165. člena, četrtem odstavku
176. člena, tretjem odstavku 180. člena, osmem odstavku
190. člena, četrtem odstavku 194. b člena, petem odstavku
208. člena, četrtem odstavku 210. člena, četrtem odstavku
240. člena, četrtem odstavku 246. člena in drugem odstavku
251. člena.
34. člen
92. člen se spremeni tako, da se glasi:
"92. člen
(1) Skupino otrok je dovoljeno prevažati le z motornim
vozilom, ki poleg splošnih pogojev, predpisanih v tem zakonu,
izpolnjuje tudi druge predpisane posebne pogoje.
(2) Skupino otrok, ki se prevaža z avtobusom, mora,
razen pri prevozu v šolo in iz šole v posebnem linijskem pre
vozu, spremljati najmanj en pedagoški spremljevalec (učitelj,
vzgojitelj, trener ipd.), ki skrbi za varnost otrok pri vstopanju
v vozilo in izstopanju iz njega ter za red in varnost otrok v
avtobusu.
(3) Otroci morajo med vožnjo z avtobusom, razen med
vožnjo z mestnim avtobusom v naselju, sedeti na sedežih,
vgrajenih v vozilu, in biti pripeti z vgrajenimi varnostnimi pasovi.
Na sedežih, pred katerimi ni drugega sedeža ali predpisane
varnostne pregrade, smejo sedeti le, če so pripeti z vgrajenimi
varnostnimi pasovi.
(4) Skupino otrok sme prevažati z osebnim avtomobilom
voznik, ki ima najmanj tri leta vozniško dovoljenje za vožnjo
motornega vozila kategorije B, z avtobusom pa voznik, ki naj
manj eno leto poklicno vozi avtobus ustrezne kategorije (D1 ali
D). Voznik, ki poklicno vozi avtobus kategorije D manj kot eno
leto, sme prevažati skupino otrok z avtobusom, če je pred tem
najmanj dve leti poklicno vozil motorna vozila kategorije C. Vo
znik, ki poklicno vozi avtobus kategorije D1 manj kot eno leto,
sme prevažati skupino otrok z avtobusom, ki nima več kot 16
sedežev, če je pred tem najmanj dve leti poklicno vozil motorna
vozila kategorije B.
(5) Poklicne vozniške izkušnje iz prejšnjega odstavka
dokazuje voznik s potrdilom, ki ga izda pravna oseba ali sa
mostojni podjetnik posameznik, pri katerem je voznik zaposlen
oziroma pri katerem je pridobil predpisane vozniške izkušnje.
Potrdilo mora imeti voznik med vožnjo pri sebi in ga na zahtevo
policista izročiti na vpogled.
(6) Voznik ne sme v delovnem dnevu, v katerem prevaža
skupino otrok, opravljati drugega dela, ki bi lahko vplivalo na
njegovo zmožnost varnega upravljanja motornega vozila (npr.
vodenje ali sodelovanje pri vodenju izleta ali ekskurzije, izved
ba ali sodelovanje pri športni vadbi ali treningu).
(7) Če naročnik prevoza oziroma njegov predstavnik sumi,
da je voznik v takšnem psihofizičnem stanju, da ne zmore var
no voziti, sme policiji predlagati, da pred začetkom ali nadalje
vanjem vožnje policist preveri njegovo psihofizično stanje, kot
je določeno v 131. in 132. členu tega zakona.
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(8) Minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom,
pristojnim za notranje zadeve, predpiše posebne pogoje za
vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok. Minister, pristojen
za notranje zadeve, v soglasju z ministrom, pristojnim za šol
stvo in šport, predpiše druge, za varnost pomembne okoliščine
pri prevozu otrok, število pedagoških spremljevalcev glede na
število otrok v vozilu in njihove naloge pri spremljanju skupine
otrok in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati, ter obrazec potrdila
iz petega odstavka tega člena.
(9) Skupina otrok je skupina najmanj petih otrok, ki so
večina potnikov v vozilu. Skupina petih ali več otrok iste družine
in skupina petih ali več otrok, ki se prevaža v javnem linijskem
prevozu potnikov, se ne šteje za skupino otrok po tem členu.
(10) Vozilo, s katerim se prevaža skupina otrok, mora biti
predpisano označeno.
(11) Z globo 160 eurov se kaznuje za prekršek pedagoški
spremljevalec, ki ne ravna v skladu z drugim odstavkom tega
člena.
(12) Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
prevaža skupino otrok v nasprotju s tem členom ali podzakon
skim predpisom, izdanim na njegovi podlagi, ali vozi vozilo, ki
je označeno s predpisanim znakom za prevoz otrok, v katerem
ni skupine otrok.
(13) Z globo najmanj 1.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki prevaža
skupino otrok v nasprotju s tem členom ali podzakonskim
predpisom, izdanim na njegovi podlagi, odgovorna oseba pa z
globo najmanj 300 eurov.".
35. člen
V 96. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako,
da se glasita:
"(2) Posebna prevozna sredstva se smejo v cestnem pro
metu uporabljati le na pločnikih, poteh za pešce in kolesarskih
poteh ter na območjih za pešce in območjih umirjenega prome
ta. Uporabniki posebnih prevoznih sredstev ne smejo ovirati ali
ogrožati pešcev in kolesarjev. Način in hitrost gibanja morajo
prilagoditi razmeram v prometu, njihova hitrost pa ne sme pre
seči največje hitrosti, s kakršno se lahko gibljejo pešci.
(3) Posebnih prevoznih sredstev ni dovoljeno uporabljati
na vozišču ceste, namenjene prometu motornih vozil.".
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
"(4) Ne glede na prejšnji odstavek je dovoljena uporaba
invalidskih vozičkov na vozišču ceste, namenjene prometu
motornih vozil, na kateri ni druge primerne prometne površine,
ločene od vozišča.".
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odsta
vek, se za besedilom v oklepaju "motorne sani" doda vejica in
besedilo "miniaturna motorna vozila".
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi od
stavek, se znesek "10.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "40
eurov".
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane osmi odsta
vek, se znesek "30.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "120
eurov".
36. člen
V drugem odstavku 97. člena se za besedilom "zadnje
strani," doda besedilo "ali odsevni telovnik živo rumene ali
oranžne barve z vdelanimi odsevnimi trakovi bele barve,",
številka "92" pa se nadomesti s številko "93".
Na začetku tretjega odstavka se beseda "organizirana"
nadomesti z besedilom "Ne glede na določbe prejšnjega od
stavka mora organizirana", pred besedo "uporabljati" pa se črta
beseda "mora".
V četrtem odstavku se znesek "10.000 tolarjev" nadome
sti z zneskom "40 eurov".
V petem odstavku se znesek "20.000 tolarjev" nadomesti
z zneskom "80 eurov".
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37. člen
Za 103. členom se doda nov 103.a člen, ki se glasi:
"103.a člen
(1) Ne glede na drugi odstavek prejšnjega člena smejo
kolesarji, ki imajo licenco Kolesarske zveze Slovenije ali ustre
zne druge mednarodne kolesarske organizacije, za nastope
na organiziranih kolesarskih tekmovanjih pri izvedbi treninga
na javni cesti voziti tudi po dva vzporedno. Kolesarjem ni
dovoljeno voziti vzporedno, kadar je zmanjšana vidljivost in
ponoči. Pri vzporedni vožnji se lahko uporablja le skrajni desni
prometni pas.
(2) Trening iz prejšnjega odstavka lahko poteka na vozi
šču tistih cest, ki nimajo kolesarskega pasu oziroma kolesarske
poti.
(3) Organizirana kolona kolesarjev, ki vozijo vzporedno,
ne sme šteti manj kot štiri kolesarje (dva para). Organizirano
kolono kolesarjev spredaj ali zadaj spremlja vozilo, označeno
z rumeno utripajočo lučjo.
(4) Ko kolesarji trenirajo v skladu s prejšnjim odstavkom,
smejo uporabljati na javnih voznih površinah tudi tekmovalna
kolesa. Kolesarji morajo obvezno uporabljati kolesarsko če
lado.
(5) Kolesarji morajo imeti v času, ko vozijo po določilih
tega člena, pri sebi ustrezno potrdilo o tem, da imajo licenco,
ki jo je izdala Kolesarska zveza Slovenije ali ustrezna druga
mednarodna kolesarska organizacija. Navedeno potrdilo mo
rajo kolesarji predložiti pri nadzoru na vpogled.
(6) Kolesar, ki med treningom na javni cesti vozi v naspro
tju z določbami tega člena, se kaznuje z globo 100 eurov.".
38. člen
V petem odstavku 104. člena se črta besedilo "zlasti ne
sme izpuščati krmila, se voziti po enem kolesu,".
V osmem odstavku se znesek "20.000 tolarjev" nadomesti
z zneskom "80 eurov".
V devetem odstavku se znesek "40.000 tolarjev" nadome
sti z zneskom "160 eurov".
39. člen
V 106., 107. in 108. členu se znesek "20.000 tolarjev"
nadomesti z zneskom "40 eurov".
40. člen
V dvanajstem odstavku 109. člena se dodata nova drugi
in tretji stavek, ki se glasita: "Živali, ki so na cestah brez nad
zorstva, se štejejo kot ovira v cestnem prometu. Za ukrepe za
zavarovanje in odstranitev ovire ter ukrepe zoper lastnika se
smiselno uporabljajo določbe 123. člena tega zakona.".
V trinajstem odstavku se znesek "10.000 tolarjev" in na
domesti z zneskom "40 eurov", beseda "enajstim" pa se nado
mesti z besedo "dvanajstim".
41. člen
V štirinajstem odstavku 110. člena se pika na koncu 7.
točke nadomesti s podpičjem, za njo pa se doda nova 8. točka,
ki se glasi:
"8. voznika ali potnika vozila, ustavljenega v sili na od
stavnem pasu.".
Za štirinajstim odstavkom se doda nov petnajsti odstavek,
ki se glasi:
"(15) Osebe iz prejšnjega odstavka, razen oseb iz 5. in 6.
točke, morajo med zadrževanjem zunaj vozila po avtocesti ali
po cesti, rezervirani za motorna vozila, nositi odsevni telovnik
živo rumene ali oranžne barve z vdelanimi odsevnimi trakovi
bele barve.".
V dosedanjem petnajstem odstavku, ki postane šestnajsti
odstavek, se črta besedilo "ali sedmim", znesek "30.000 tolar
jev" pa se nadomesti z zneskom "150 eurov".
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V dosedanjem šestnajstem odstavku, ki postane sedem
najsti odstavek, se znesek "40.000 tolarjev" nadomesti z zne
skom "200 eurov".
V dosedanjem sedemnajstem odstavku, ki postane osem
najsti odstavek, se znesek "50.000 tolarjev" nadomesti z zne
skom "260 eurov".
Dodata se nova devetnajsti in dvajseti odstavek, ki se
glasita:
"(19) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek oseba, ki
ravna v nasprotju s petnajstim odstavkom tega člena.
(20) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek voznik
tovornega vozila, ki na avtocesti ali cesti rezervirani za motorna
vozila prehiteva tam, kjer je to s prometnim znakom prepove
dano.".
42. člen
V drugem odstavku 113. člena se črta tretji stavek.
V sedmem odstavku se znesek "20.000 tolarjev" nadome
sti z zneskom "80 eurov".
V osmem odstavku se znesek "60.000 tolarjev" nadomesti
z zneskom "250 eurov".
V devetem odstavku se znesek "600.000 tolarjev" nado
mesti z zneskom "2.500 eurov", znesek "60.000 tolarjev" pa se
nadomesti z zneskom"250 eurov".
43. člen
V šestem odstavku 116. člena se znesek "1,000.000 to
larjev" nadomesti z zneskom "4.000 eurov", znesek "100.000
tolarjev" pa se nadomesti z zneskom "400 eurov".
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(7) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek udeleženec
cestnega prometa, ki ravna v nasprotju s petim odstavkom
tega člena, razen tistega, ki ravna v nasprotju s prometnim
znakom za omejitev hitrosti, s prometnim znakom, s katerim je
urejena prednost vozil, s prometnim znakom za obvezno upo
rabo snežnih verig, s prometnim znakom za omejitev skupne
mase, osne obremenitve ali dimenzije, s prometnim znakom
za omejitev največje dovoljene mase ali s prometnim znakom
"prepovedano prehitevanje za tovorna vozila", postavljenim na
avtocesti oziroma cesti, rezervirani za motorna vozila.".
44. člen
Tretji odstavek 117. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(3) Prometno signalizacijo za začasno označitev izre
dnega prevoza smejo na cestah iz prvega odstavka prejšnjega
člena postaviti in odstraniti tudi izvajalci izrednega prevoza.
Prometno signalizacijo za začasno označitev kraja smejo po
staviti in odstraniti tudi delavci organov in organizacij, ki so
pristojni za nadzor predpisov, s katerimi so določeni prekrški,
in v skladu s svojimi pooblastili opravljajo nadzor v cestnem
prometu. Prometno signalizacijo za označitev kraja, na kate
rem se opravlja nadzor prometa, za označitev in zavarovanje
kraja prometne nesreče ter za pošiljanje drugih nujnih obvestil
udeležencem cestnega prometa smejo postaviti in odstraniti
tudi policisti.".
V četrtem odstavku se znesek "50.000 tolarjev" nadome
sti z zneskom "200 eurov".
V petem odstavku se znesek "1,000.000 tolarjev" nado
mesti z zneskom "4.000 eurov", znesek "100.000 tolarjev" pa
se nadomesti z zneskom "400 eurov".
45. člen
V šestem odstavku 119. člena se na koncu 1. točke pred
podpičjem doda besedilo "vozil oziroma hoja pešcev".
V šestnajstem odstavku se znesek "30.000 tolarjev" na
domesti z zneskom "120 eurov".
V sedemnajstem odstavku se znesek "60.000 tolarjev"
nadomesti z zneskom "250 eurov".
V osemnajstem odstavku se znesek "20.000 tolarjev"
nadomesti z zneskom "80 eurov".
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V devetnajstem odstavku se znesek "1,000.000 tolarjev"
nadomesti z zneskom "4.000 eurov", znesek "100.000 tolarjev"
pa se nadomesti z zneskom "400 eurov".
46. člen
V tretjem odstavku 122. člena se v prvem stavku znesek
"120.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "500 eurov", na koncu
tega stavka pa se pred piko doda besedilo "ali ne upošteva
policistove odredbe o prepovedi nadaljnje vožnje". V drugem
stavku se črta beseda "najmanj". Znesek "120.000 tolarjev" se
nadomesti z zneskom "500 eurov" tudi v devetem in enajstem
odstavku 126. člena, petem odstavku 190. člena, osmem od
stavku 197. člena in štirinajstem odstavku 211. člena.
V četrtem odstavku se znesek "60.000 tolarjev" nadome
sti z zneskom "250 eurov".
V petem odstavku se znesek "40.000 tolarjev" nadomesti
z zneskom "160 eurov".
47. člen
V prvem odstavku 128. člena se za besedo "redarstva"
doda besedilo "in na vozilih izvajalcev zasebnega varovanja,
ki so na intervencijski vožnji ali vožnji, namenjeni prevozom
denarja in drugih vrednostnih pošiljk", za besedami "se pri
opravljanju" pa se doda besedilo "ali v zvezi z namenom
opravljanja".
V tretjem odstavku se črta besedilo "na vozilih v cestnem
prometu, s katerimi se opravlja izredni prevoz, in na vozilih, ki
spremljajo taka vozila,".
V sedmem odstavku se znesek "40.000 tolarjev" nadome
sti z zneskom "160 eurov".
V osmem odstavku se znesek "500.000 tolarjev" na
domesti z zneskom "2.000 eurov", znesek "50.000 tolarjev"
pa se nadomesti z zneskom "200 eurov". Znesek "500.000
tolarjev" se nadomesti z zneskom "2.000 eurov" tudi v četr
tem odstavku 8. člena, drugem odstavku 35. člena, osmem
odstavku 82. člena, tretjem odstavku 87. člena, desetem in
enajstem odstavku 123. člena, tretjem odstavku 180. člena,
osmem odstavku 190. člena, petem odstavku 208. člena, četr
tem odstavku 210. člena, četrtem odstavku 216. člena, četrtem
odstavku 219. člena, drugem odstavku 221. člena, četrtem
odstavku 240. člena, četrtem odstavku 246. člena in drugem
odstavku 251. člena.
V devetem odstavku se znesek "20.000 tolarjev" nadome
sti z zneskom "80 eurov".
48. člen
Za 128. členom se dodata nov naslov in nov 128.a člen,
ki se glasita:
"Posebni svetlobni znaki vozil za izredne prevoze
128.a člen
(1) Vozila, s katerimi se opravlja izredni prevoz, so opre
mljena z rumeno utripajočo lučjo in ustreznim svetlobnim napi
som. Vozila, ki spremljajo izredni prevoz, pa so glede na kate
gorijo spremljanja opremljena tudi s posebno signalno tablo.
(2) Svetlobni napis označuje način izvajanja izrednega
prevoza (izredni prevoz, pluženje – posipanje).
(3) Posebna signalna tabla na vozilih za spremstvo mora
omogočati predvajanje prometne signalizacije, s katero se dru
gi udeleženci v prometu obveščajo o nevarnosti, obveznostih
in prepovedih v zvezi z izrednim prevozom.
(4) Udeleženci v prometu morajo upoštevati in se ravnati
po obvestilih, izraženih na posebni signalni tabli.
(5) Obliko, pogoje in način uporabe posebnih svetlobnih
znakov iz tega člena predpiše minister, pristojen za promet.
(6) Voznik, ki sreča, dohiti ali pripelje do vozil za izredni
prevoz, opremljenih s posebnimi znaki iz tega člena, mora vo
ziti posebno previdno, se pri srečevanju umakniti in po potrebi
ustaviti vozilo.
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(7) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek voznik izre
dnega prevoza, ki ravna v nasprotju s tem členom.
(8) Z globo najmanj 2.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju s tem členom, odgovorna oseba pa z globo najmanj
200 eurov.
(9) Z globo 160 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju s četrtim in šestim odstavkom tega člena.".
49. člen
V prvem odstavku 130. člena se v 1. točki besedilo za
besedo "kategorije" spremeni tako, da se glasi: "C1, C, D1, D,
BE, C1E, CE, D1E, DE;".
V tretjem odstavku se v točki a) znesek "30.000 tolarjev"
nadomesti z zneskom "150 eurov".
V točki b) se v prvem stavku znesek "40.000 tolarjev"
nadomesti z zneskom "400 eurov", v drugem stavku pa se
besedilo "4 kazenske točke" nadomesti z besedilom "7 kazen
skih točk".
V točki c) se v prvem stavku znesek "60.000 tolarjev" na
domesti z zneskom "500 eurov", v drugem stavku pa se številka
"5" nadomesti s številko "9".
V točki d) se v prvem stavku znesek "120.000 tolarjev"
nadomesti z zneskom "800 eurov", v drugem stavku pa se črta
beseda "najmanj".
V četrtem odstavku se v točki a) znesek "30.000 tolarjev"
nadomesti z zneskom "180 eurov".
V točki b) se v prvem stavku znesek "40.000 tolarjev"
nadomesti z zneskom "450 eurov", v drugem stavku pa se
besedilo "4 kazenske točke" nadomesti z besedilom "7 kazen
skih točk".
V točki c) se v prvem stavku znesek "60.000 tolarjev" na
domesti z zneskom "570 eurov", v drugem stavku pa se številka
"5" nadomesti s številko "9".
V točki d) se v prvem stavku znesek "120.000 tolarjev"
nadomesti z zneskom "950 eurov", v drugem stavku pa se črta
beseda "najmanj".
50. člen
V tretjem odstavku 131. člena se v prvem stavku znesek
"120.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "950 eurov", v drugem
stavku pa se črta beseda "najmanj".
51. člen
V drugem odstavku 132. člena se prvi stavek spremeni
tako, da se glasi: "Če se z indikatorjem alkohola v izdihanem
zraku ugotovi, da ima udeleženec cestnega prometa v or
ganizmu več alkohola, kot dovoljuje ta zakon, izpolni policist
zapisnik o preizkusu, ki ga podpiše tudi preizkušen udeleženec
cestnega prometa.".
V tretjem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se
glasi: "Udeleženec cestnega prometa, ki mu policist odredi pre
izkus s sredstvi ali napravami za ugotavljanje alkohola, mora
ravnati po odredbi policista.".
V sedmem odstavku se številka "133" nadomesti s šte
vilko "135".
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(8) Policist sme zaradi ugotovitve, ali je udeleženec ce
stnega prometa pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali
drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost
za vožnjo, izvesti preizkus z napravo ali sredstvom za hitro
ugotavljanje prisotnosti teh snovi v organizmu ali predpisan
postopek za prepoznavo znakov oziroma simptomov, ki so
posledica teh snovi v organizmu. Preizkus z napravo ali sred
stvom za hitro ugotavljanje se lahko izvede tudi kot sestavni del
postopka za prepoznavo znakov oziroma simptomov.".
Za osmim odstavkom se dodata nova deveti in deseti
odstavek, ki se glasita:
"(9) Če policist s preizkusom z napravo ali sredstvom za
hitro ugotavljanje prisotnosti mamil, psihoaktivnih zdravil ali
drugih psihoaktivnih snovi v organizmu ali v postopku za pre
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poznavo znakov oziroma simptomov teh snovi prepozna znak
oziroma simptom, ki je posledica takšne snovi v organizmu,
ali če udeleženec cestnega prometa odkloni sodelovanje pri
preizkusu ali postopku ali če preizkusa ali postopka ni mogoče
opraviti zaradi drugega razloga, odredi policist udeležencu
cestnega prometa strokovni pregled.
(10) Policist sme zaradi ugotovitve, ali je pod vplivom
mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki
zmanjšujejo njegovo sposobnost za varno udeležbo v cestnem
prometu, odrediti udeležencu prometne nesreče III. ali IV. ka
tegorije strokovni pregled, ne da bi pred tem izvedel preizkus
z napravo ali sredstvom za hitro ugotavljanje prisotnosti ali
postopek za prepoznavo znakov oziroma simptomov teh snovi
v organizmu. Stroški preizkusa z napravo ali sredstvom za
hitro ugotavljanje prisotnosti teh snovi, stroški postopka za
prepoznavo znakov oziroma simptomov, stroški prevoza do
kraja, kjer se opravi strokovni pregled, ter stroški strokovnega
pregleda so stroški postopka o prekršku.".
Dosedanji deveti in deseti odstavek postaneta enajsti in
dvanajsti odstavek.
V dosedanjem enajstem odstavku, ki postane trinajsti
odstavek, se znesek "120.000 tolarjev" nadomesti z zneskom
"950 eurov", beseda "devetega" pa z besedo "enajstega".
52. člen
Tretji odstavek 134. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(3) Prometna nesreča z neznatno nevarnostjo je prome
tna nesreča, ki ima za posledico le materialno škodo in katere
vzrok je prekršek, za katerega je predpisana samo globa.".
53. člen
V petem, šestem in sedmem odstavku 135. člena se zne
sek "120.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "500 eurov".
V devetem odstavku se znesek "60.000 tolarjev" nadome
sti z zneskom "300 eurov".
V desetem odstavku se znesek "40.000 tolarjev" nadome
sti z zneskom "200 eurov".
54. člen
V tretjem odstavku 136. člena se v prvem stavku za be
sedo "odstavka" vejica nadomesti s piko in črta besedilo "razen
če neposredni udeleženec prometne nesreče ali udeleženec
prometne nesreče, ki je v nesreči utrpel materialno škodo, to
izrecno zahteva".
V dvanajstem odstavku se znesek "50.000 tolarjev" nado
mesti z zneskom "260 eurov".
V trinajstem odstavku se znesek "60.000 tolarjev" nado
mesti z zneskom "300 eurov".
V štirinajstem odstavku se znesek "600.000 tolarjev" na
domesti z zneskom "3.000 eurov", znesek "60.000 tolarjev" pa
se nadomesti z zneskom "300 eurov".
55. člen
V prvem odstavku 138. člena se v četrti alineji črta bese
dilo "ji v času, ko vozi vozilo, vozniško dovoljenje ni odvzeto
ali".
Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odsta
vek, ki se glasita:
"(2) Ne glede na tretjo alinejo prejšnjega odstavka sme
voziti motorno oziroma motorno in priklopno vozilo oseba:
– ki je opravila vozniški izpit za vožnjo vozil tiste oziroma
tistih kategorij, v katero spada vozilo ali skupina vozil, ki jo
vozi,
– ne vozi vozila ali skupine vozil v nasprotju z omejitvijo,
vpisano v zdravniškem spričevalu,
– je vključena v pridobivanje temeljnih kvalifikacij v skladu
z zakonom, ki ureja prevoze v cestnem prometu, in
– jo pri vožnji spremlja učitelj vožnje.
(3) Ne glede na tretjo alinejo prvega odstavka tega člena
sme v Republiki Sloveniji do izdaje vozniškega dovoljenja vo
ziti motorno in priklopno vozilo tiste oziroma tistih kategorij, v
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katero spada vozilo ali skupina vozil, ki jo vozi, oseba, ki ima
potrdilo, da je pri upravni enoti dala vlogo za izdajo vozniške
ga dovoljenja, na kateri je navedeno, da izpolnjuje pogoje za
izdajo vozniškega dovoljenja.".
Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane peti odstavek,
se znesek "20.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "40 eurov".
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane šesti odsta
vek, se znesek "30.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "120
eurov".
Dosedanja peti in šesti odstavek, ki postaneta sedmi in
osmi odstavek, se spremenita tako, da se glasita:
"(7) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju s peto alineo prvega odstavka ali s četrtim
odstavkom tega člena.
(8) Z globo najmanj 500 eurov se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju s tretjo ali četrto alineo prvega
odstavka ali drugim ali tretjim odstavkom tega člena.".
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane deveti od
stavek, se znesek "50.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "200
eurov".
56. člen
V tretjem odstavku 139. člena se beseda "tretjega" na
domesti z besedo "šestega", besedilo "in izpolnjevati pogoj iz
četrtega odstavka" pa se črta.
V osmem odstavku se znesek "120.000 tolarjev" nadome
sti z zneskom "500 eurov".
V devetem odstavku se znesek "1,000.000 tolarjev" nado
mesti z zneskom "4.000 eurov", znesek "100.000 tolarjev" pa
se nadomesti z zneskom "400 eurov".
57. člen
V prvem odstavku 140. člena se za besedo "kategorije"
doda "A2 ali".
V drugem odstavku se prva, druga in tretja alineja spre
menijo tako, da se glasijo:
"– prvega dela vožnje odličnosti po najmanj dveh mesecih
od izdaje vozniškega dovoljenja,
– enodnevno vadbo varne vožnje z vključeno skupin
sko delavnico o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih
odnosih med udeleženci cestnega prometa po najmanj dveh
mesecih od udeležbe na prvem delu vožnje odličnosti,
– drugega dela vožnje odličnosti po najmanj dveh mese
cih od udeležbe na enodnevni vadbi varne vožnje iz prejšnje
alineje.".
Na koncu četrtega odstavka se doda besedilo: "Izvajalce
programa usposabljanja ter programa rednega izpopolnjevanja
znanja za osebe, ki izvajajo program varne vožnje in skupinskih
delavnic, katerih naloga je tudi organiziranje opravljanja izpitov,
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, izbere na podlagi jav
nega razpisa za obdobje petih let. Kandidati za izvajalce pro
grama varne vožnje in skupinskih delavnic opravljajo izpit pred
komisijo, ki jo imenuje minister, pristojen za notranje zadeve.".
V desetem odstavku se znesek "100.000 tolarjev" nado
mesti z zneskom "400 eurov".
58. člen
Naslov pred 146. členom in besedilo člena se spremenita
tako, da se glasita:
"Izdaja, veljavnost in podaljšanje veljavnosti
vozniškega dovoljenja
146. člen
(1) Vozniško dovoljenje se izda oziroma njegova veljav
nost se podaljša osebi, ki ima v Republiki Sloveniji stalno prebi
vališče oziroma začasno prebivališče več kot šest mesecev.
(2) Vozniško dovoljenje izda oziroma njegovo veljavnost
podaljša upravna enota. Vozniško dovoljenje prične veljati z
dnem izdaje.

Stran

3692 /

Št.

37 / 15. 4. 2008

(3) Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorij
A2, A, B, BE, C1, C1E, C in CE se vozniku začetniku izda z ve
ljavnostjo do dopolnjenega 21. leta starosti oziroma za dve leti
po prvi pridobitvi vozniškega dovoljenja. Vozniško dovoljenje
se vozniku začetniku podaljša, ko opravi program dodatnega
usposabljanja za voznika začetnika.
(4) Upravičencu iz prejšnjega odstavka lahko pristojni or
gan največ enkrat podaljša veljavnost vozniškega dovoljenja za
obdobje, potrebno za izpolnitev predpisanih obveznosti, vendar
ne več kot za eno leto. Če upravičenec predpisanih obveznosti
tudi v tem roku ne izpolni, se mu izda novo vozniško dovoljenje
le, če ponovno opravi vozniški izpit.
(5) Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorij
AM, A1, A2, A, B, B1 in BE se izda z veljavnostjo desetih let. Po
dopolnjeni starosti 70 let se vozniško dovoljenje upravičencu
izda z veljavnostjo petih let.
(6) Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorij
C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 in D1E se izda z veljavnostjo petih
let. Po dopolnjeni starosti 65 let se vozniško dovoljenje upravi
čencu izda z veljavnostjo treh let.
(7) Ne glede na tretji, četrti in peti odstavek tega člena
se veljavnost vozniškega dovoljenja omeji na rok, določen v
zdravniškem spričevalu pooblaščene zdravstvene organiza
cije, pooblaščenega zasebnega zdravnika oziroma osebnega
zdravnika o telesni in duševni zmožnosti upravičenca za vožnjo
motornega vozila.
(8) Imetniku vozniškega dovoljenja kategorij AM, A1, A2,
A, B, B1 in BE, ki dopolni starost 70 let, se podaljša veljavnost
vozniškega dovoljenja, če predloži zdravniško spričevalo, da
je telesno in duševno zmožen za vožnjo motornega vozila
določene kategorije.
(9) Veljavnost vozniških dovoljenj kategorij C, CE, C1,
C1E, D, DE, D1 in D1E se po poteku podaljša, če imetnik
vozniškega dovoljenja predloži zdravniško spričevalo, da je
telesno in duševno zmožen za vožnjo motornega vozila dolo
čene kategorije.
(10) Pri izrekanju kazenskih točk v cestnem prometu se
šteje, da ima veljavno vozniško dovoljenje, izdano v Republi
ki Sloveniji, tudi imetnik vozniškega dovoljenja, kateremu je
potekel rok veljavnosti, oziroma voznik, ki je v času storitve
prekrška vozil vozilo v skladu s tretjim odstavkom 138. člena
tega zakona.".
59. člen
147. člen se spremeni tako, da se glasi:
"147. člen
(1) Vozniško dovoljenje se izda osebi, ki izpolnjuje nasle
dnje pogoje:
– je telesno in duševno zmožna voziti vozilo, kar dokaže
z veljavnim zdravniškim spričevalom,
– je dopolnila predpisano starost za vožnjo vozil,
– je opravila vozniški izpit pred pristojno izpitno komisijo
iz 173. člena tega zakona,
– je uspešno opravila tečaj o varnem delu s traktorjem in
traktorskimi priključki, če zahteva izdajo vozniškega dovoljenja
za vožnjo motornih vozil kategorije F,
– ji ni odvzeto ali začasno odvzeto vozniško dovoljenje,
– se ji ne izvršuje stranska sankcija prepovedi vožnje
motornega vozila določene vrste ali kategorije,
– ji ni prepovedana izdaja vozniškega dovoljenja v zvezi
z varnostnim ukrepom odvzema vozniškega dovoljenja, dokler
taka prepoved traja, in
– je zahtevi priložila ustrezno fotografijo.
(2) Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil katego
rije A (brez omejitev) se izda osebi, ki poleg pogojev, določenih
v prejšnjem odstavku, izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je opravila praktični del vozniškega izpita vozil kate
gorije A brez omejitev,
– da ima najmanj dve leti veljavno vozniško dovoljenje za
vožnjo motornih vozil kategorije A2.
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(3) Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil katego
rije A2 se izda osebi, ki poleg pogojev iz prvega odstavka tega
člena izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je opravila praktični del vozniškega izpita vozil ka
tegorije A2,
– da ima najmanj dve leti veljavno vozniško dovoljenje za
vožnjo motornih vozil kategorije A1.
(4) Osebi, ki ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo
motornih vozil kategorije B, BE, C1, C, C1E, CE, D1, D1E, D
ali DE, se izda tudi vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kate
gorije F, če uspešno opravi tečaj o varnem delu s traktorjem in
traktorskimi priključki.
(5) Osebi, ki opravi praktični del vozniškega izpita na
vozilu, katerega prestavno razmerje med motorjem in kolesi
se spreminja z uporabo stopalke za plin ali zavore (vozila z
avtomatskim menjalnikom), se to zapiše v izdano vozniško do
voljenje. Z vozniškim dovoljenjem s tako opombo sme imetnik
voziti samo vozila z avtomatskim menjalnikom.
(6) V vozniškem dovoljenju se potrdijo vse tiste kategorije
vozil, ki jih sme imetnik voziti oziroma jih bo smel voziti po do
polnjeni predpisani starosti (kategorija G).
(7) Vsaka oseba ima lahko le eno vozniško dovoljenje.
Imetniku veljavnega tujega vozniškega dovoljenja se slovensko
vozniško dovoljenje izda oziroma njegova veljavnost podaljša,
če odda tuje vozniško dovoljenje.
(8) Vozniško dovoljenje se ne izda oziroma se njegova
veljavnost ne podaljša, če je bilo osebi njeno vozniško do
voljenje v drugi državi članici odvzeto, začasno odvzeto ali
razveljavljeno.
(9) Imetniku vozniškega dovoljenja druge države članice
se veljavnost vozniškega dovoljenja podaljša tako, da se izda
slovensko vozniško dovoljenje.".
60. člen
148. člen se spremeni tako, da se glasi:
"148. člen
(1) Oseba, ki ji je v postopku za prekršek izrečeno pre
nehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, lahko dobi novo
vozniško dovoljenje po prvem izrečenem prenehanju veljav
nosti vozniškega dovoljenja po šestih mesecih, po drugem
prenehanju po enem letu, po nadaljnjih izrečenih prenehanjih
pa po dveh letih od pravnomočnosti odločbe. Pogoj za pridobi
tev novega vozniškega dovoljenja je, da taka oseba ponovno
opravi vozniški izpit.
(2) Če je imela oseba iz prejšnjega odstavka v vozniškem
dovoljenju, za katero ji je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti,
vpisanih več kategorij motornih vozil, se ji v vozniško dovoljenje
vpišejo vse te kategorije, če opravi vozniški izpit za motorna
vozila tiste oziroma tistih kategorij, s katerimi je storila prekršek
ali prekrške, za katere so ji bile izrečene kazenske točke, in
izpolni druge pogoje za izdajo vozniškega dovoljenja, določene
v prejšnjem odstavku tega člena.
(3) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki se
pri vožnji vozila v cestnem prometu izkazuje z vozniškim dovo
ljenjem, ki je na podlagi sodne odločbe prenehalo veljati. Enako
se kaznuje tudi voznik, ki se pri vožnji vozila v cestnem prometu
izkazuje z vozniškim dovoljenjem, izdanim v drugi državi članici
Evropske unije, na podlagi slovenskega vozniškega dovoljenja,
ki je na podlagi sodne odločbe prenehalo veljati.".
61. člen
149. člen se spremeni tako, da se glasi:
"149. člen
(1) Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih in priklopnih
vozil, ki so razvrščena v kategorije AM, A1, A2, A, B1, B, BE,
C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ter nacionalni kategoriji F in
G, se izda na enotnem obrazcu.
(2) V kategorijo AM spadajo kolesa z motorjem in lahka
štirikolesa. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje
tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije G.

Uradni list Republike Slovenije
(3) V kategorijo A1 spadajo motorna kolesa na dveh
kolesih s stransko prikolico ali brez nje, katerih prostornina
motorja ne presega 125 ccm in katerih moč motorja ne presega
11 kW, z razmerjem moč motorja/masa vozila, ki ne presega
0,1 kW/kg, ter trikolesa, katerih moč motorja ne presega 15 kW.
Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje
za vožnjo vozil kategorije AM in G.
(4) V kategorijo A2 spadajo motorna kolesa, katerih moč
motorja ne presega 35 kW in pri katerih razmerje med močjo
motorja in maso vozila ne presega 0,2 kW/kg in ne izvira iz
vozila z dvakrat večjo močjo. Dovoljenje za vožnjo vozil te
kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije
AM, A1 in G.
(5) V kategorijo A spadajo motorna kolesa na dveh kolesih
s stransko prikolico ali brez nje in trikolesa. Dovoljenje za vo
žnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil
kategorij AM, A1, A2 in G.
(6) V kategorijo B1 spadajo štirikolesa. Dovoljenje za
vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo
vozil kategorij AM in G.
(7) V kategorijo B spadajo motorna vozila, razen vozil
kategorije A1, A2, A, F in G, katerih največja dovoljena masa
ne presega 3.500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot
osem sedežev. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključu
je tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, B1 in G.
(8) V kategorijo BE spadajo skupine vozil, sestavljene iz
vlečnega vozila kategorije B, ki mu je dodano priklopno vozi
lo, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila ne
presega 3.500 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o
homologaciji vozil.
(9) V kategorijo C1 spadajo motorna vozila, razen vozil
kategorije D1, D ali F, katerih največja dovoljena masa presega
3.500 kg in ne presega 7.500 kg in poleg sedeža za voznika
nimajo več kot osem sedežev. Dovoljenje za vožnjo vozil te
kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij
AM, B1, B in G.
(10) V kategorijo C1E spadajo skupine vozil, sestavljene iz
vlečnega vozila kategorije C1, ki mu je dodano priklopno vozilo,
pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila presega
750 kg in največja dovoljena masa te skupine vozil ne presega
12.000 kg. V to kategorijo spadajo tudi skupine vozil, sestavljene
iz vlečnega vozila kategorije B in priklopnega vozila, pri čemer
največja dovoljena masa priklopnega vozila presega 3.500 kg in
največja dovoljena masa te skupine vozil ne presega 12.000 kg
in v obeh primerih taka skupina vozil ne posega v pravila o ho
mologaciji vozil. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje
tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije BE.
(11) V kategorijo C spadajo motorna vozila razen vozil
kategorije D1, D in F, katerih največja dovoljena masa presega
3.500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot osem
sedežev. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi
dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, B1, B, C1 in G.
(12) V kategorijo CE spadajo skupine vozil, sestavljene
iz vlečnega vozila kategorije C in priklopnega vozila, pri čemer
največja dovoljena masa priklopnega vozila presega 750 kg in
taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil. Do
voljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za
vožnjo vozil kategorije BE in C1E, v kombinaciji z vozniškim do
voljenjem kategorije D1 pa tudi kategorije D1E ter v kombinaciji
z vozniškim dovoljenjem kategorije D tudi kategorije DE.
(13) V kategorijo D1 spadajo motorna vozila za prevoz
oseb, ki imajo poleg sedeža za voznika največ 16 sedežev ter
katerih največja dolžina ne presega 8 metrov. Dovoljenje za
vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo
vozil kategorije AM, B1, B in G.
(14) V kategorijo D1E spadajo skupine vozil, sestavljene
iz vlečnega vozila kategorije D1 in priklopnega vozila, pri čemer
največja dovoljena masa priklopnega vozila presega 750 kg
in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.
Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje
za vožnjo vozil kategorije BE.
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(15) V kategorijo D spadajo motorna vozila za prevoz
oseb, ki imajo poleg sedeža za voznika več kot osem sedežev.
Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje
za vožnjo vozil kategorije AM, B1, B, C1, C, D1 in G.
(16) V kategorijo DE spadajo skupine vozil, sestavljene
iz vlečnega vozila kategorije D in priklopnega vozila, katerega
največja dovoljena masa presega 750 kg, in taka skupina vozil
ne posega v pravila o homologaciji vozil. Dovoljenje za vožnjo
vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil ka
tegorije BE in D1E.
(17) Vozniško dovoljenje se izda tudi za vožnjo drugih
motornih in priklopnih vozil, ki so razvrščena v nacionalni ka
tegoriji F in G.
(18) V kategorijo F spadajo traktorji in traktorski priklo
pniki. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi
dovoljenje za vožnjo vozil kategorije G.
(19) V kategorijo G spadajo delovni stroji in motokultiva
torji.
(20) Imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kate
gorije B smejo voziti v Republiki Sloveniji tudi trikolesa.
(21) Imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kate
gorij B, C1, C, D1 ali D smejo voziti motorna vozila navedenih
kategorij tudi, kadar so jim dodani lahki priklopniki. Imetniki
vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorije B smejo voziti
motorno vozilo te kategorije tudi, kadar mu je dodano priklopno
vozilo, ki ni lahki priklopnik, če največja dovoljena masa skupine
vozil ne presega 3.500 kg in taka skupina vozil ne posega v
pravila o homologaciji vozil. Imetniki vozniškega dovoljenja za
vožnjo vozil kategorije B smejo voziti motorno vozilo te kategorije
tudi, kadar mu je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik in
največja dovoljena masa take skupine vozil presega 3.500 kg, a
ne presega 4.250 kg, in taka skupina vozil ne posega v pravila
o homologaciji vozil, če opravi praktični del vozniškega izpita s
tako skupino vozil ter ima v vozniškem dovoljenju z ustrezno
kodo označeno pravico do vožnje take skupine vozil.
(22) Vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije BE,
C1E, CE, D1E in DE se izda le osebi, ki ima veljavno vozniško
dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B, C1, C, D1 in D.
(23) Ob uporabi in zamenjavi vozniškega dovoljenja,
izdanega na obrazcu, določenim s Pravilnikom o obrazcih
prometnih dovoljenj in vozniškega dovoljenja ter o registrskih
tablicah (Uradni list RS, št. 5/92, 70/95 in 73/00) in Pravilnikom
o vozniških dovoljenjih (Uradni list RS, št. 117/02, 100/03 in
59/04), in izdanega na podlagi 128.a člena Zakona o varnosti
cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/00 – odločba
US, 39/00 – popravek odločbe US, 61/00, 100/00 – odločba
US, 21/02 in 67/02), oziroma ob uporabi in zamenjavi vozniške
ga dovoljenja, izdanega na obrazcu, določenem s Pravilnikom
o vozniških dovoljenjih (Uradni list RS, št. 80/05), se upošteva
enakovrednost med kategorijami:
DOSEDANJE VOZNIŠKO
DOVOLJENJE

NOVO VOZNIŠKO
DOVOLJENJE

A do 125 ccm

=

A1

A do 125 ccm in 11 kW

=

A1

A ≤ 125 ccm in ≤ 11kW

=

A1

A1

=

A1

A ≤ 25 kW in ≤ 0,16 kW/kg
oziroma A – A z omejitvijo
≤ 25 kW in ≤ 0,16 kW/kg

=

A2

A do 350 ccm

=

A2

A

=

A

B

=

B

C

=

C

D1
D

D1
=

D
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DOSEDANJE VOZNIŠKO
DOVOLJENJE
E le z vozili kategorije B

NOVO VOZNIŠKO
DOVOLJENJE
=

BE
BE, CE in če ima imetnik
vozniškega dovoljenja
kategorijo D, tudi DE

E
B+E

=

BE

C+E

CE

D1 + E

D1E

D+E

DE

F

=

F

G

=

G

H

=

AM

A – le do 50 km/h

=

AM

62. člen
150. člen se spremeni tako, da se glasi:
"150. člen
(1) Za vožnjo motornih vozil posamezne kategorije mora
imeti voznik dopolnjeno naslednjo starost:
– za vozila kategorije AM
15 let;
– za vozila kategorije A1
16 let;
18 let;
– za vozila kategorije A2
– za vozila kategorije A, če ima imetnik dve leti
vozniško dovoljenje kategorije A2
20 let;
24 let;
– za vozila kategorije A
– za motorna trikolesa z močjo motorja, večjo
od 15 kW
21 let;
– za vozila kategorije B1
16 let;
18 let;
– za vozila kategorij B, BE
– za vozila kategorij C1, C1E
18 let;
– za vozila kategorije C, CE
21 let,
– za vozila kategorij D1, D1E
21 let;
24 let;
– za vozila kategorij D, DE
– za vozila kategorije F, katerih konstrukcijsko
določena hitrost ne presega 40 km/h
16 let;
– za vozila kategorije F, katerih konstrukcijsko
določena hitrost presega 40 km/h
18 let;
– za vozila kategorije G – motokultivatorji
15 let;
– za vozila kategorije G – delovni stroji
18 let.
(2) Ne glede na deseto alinejo prejšnjega odstavka mora
imeti voznik dopolnjeno starost 18 let za vožnjo vozil kategorije
C in CE, če ima spričevalo, ki potrjuje temeljne kvalifikacije,
določene v zakonu, ki ureja prevoze v cestnem prometu.
(3) Ne glede na dvanajsto alinejo prvega odstavka tega
člena mora imeti voznik dopolnjeno starost 21 let za vožnjo
vozil kategorije D in DE, če ima spričevalo, ki potrjuje temeljne
kvalifikacije, določene v zakonu, ki ureja prevoze v cestnem
prometu.
(4) Ne glede na dvanajsto alinejo prvega odstavka tega
člena mora imeti voznik dopolnjeno starost 21 let za vožnjo vo
zil kategorije D in DE, če ima spričevalo, ki potrjuje pospešeno
pridobljene temeljne kvalifikacije, določene v zakonu, ki ureja
prevoze v cestnem prometu, in opravlja linijski prevoz potnikov,
ki ni daljši od 50 km.
(5) Ne glede na dvanajsto alinejo prvega odstavka tega
člena mora imeti voznik dopolnjeno starost 23 let za vožnjo vo
zil kategorije D in DE, če ima spričevalo, ki potrjuje pospešeno
pridobljene temeljne kvalifikacije, določene v zakonu, ki ureja
prevoze v cestnem prometu.".
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63. člen
Naslov pred 151. členom in 151. člen se spremenita tako,
da se glasita:
"Zamenjava vozniškega dovoljenja in izdaja dvojnika
151. člen
(1) Imetnik vozniškega dovoljenja, ki spremeni osebno
ime ali naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, mora
v roku 30 dni od nastale spremembe veljavno vozniško dovo
ljenje zamenjati.
(2) Namesto pogrešanega ali ukradenega veljavnega vo
zniškega dovoljenja se na zahtevo stranke izda novo vozniško
dovoljenje.
(3) O pogrešanih ali ukradenih veljavnih vozniških dovo
ljenjih ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, vodi register
pogrešanih ali ukradenih vozniških dovoljenj. Register vse
buje:
– osebno ime imetnika vozniškega dovoljenja,
– naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča ime
tnika,
– EMŠO imetnika,
– kategorije, za katere je vozniško dovoljenje izdano,
– ime organa, ki je izdal vozniško dovoljenje,
– datum izdaje in datum veljavnosti vozniškega dovoljenja,
– številko obrazca vozniškega dovoljenja,
– datum prijave pogrešitve vozniškega dovoljenja.
(4) Osebni in drugi podatki iz prejšnjega odstavka se za
namene vodenja registra pridobivajo neposredno od osebe, na
katero se nanašajo, in iz že obstoječih zbirk podatkov ministr
stva, pristojnega za notranje zadeve.
(5) Podatki iz pete, šeste, sedme in osme alineje tretjega
odstavka tega člena se javno objavijo na enotnem državnem
portalu e-uprava.
(6) Podatki se v registru vodijo tri leta od poteka roka, za
katerega je bilo pogrešano ali ukradeno vozniško dovoljenje
izdano, nato se uničijo.
(7) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek imetnik vo
zniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom
tega člena.
(8) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek oseba, ki da
lažno izjavo o pogrešitvi ali kraji vozniškega dovoljenja.".
64. člen
V četrtem odstavku 152. člena se drugi stavek spremeni
tako, da se glasi: "Prav tako ne sme voziti motornega vozila
oseba, ki ne izpolnjuje starosti za vožnjo motornih vozil, dolo
čene v 150. členu tega zakona.".
V šestem odstavku se znesek "20.000 tolarjev" nadomesti
z zneskom "80 eurov".
V sedmem odstavku se znesek "120.000 tolarjev" nado
mesti z zneskom "500 eurov".
65. člen
V drugem odstavku 154. člena se za besedo "opustijo" ve
jica nadomesti s piko in črta besedilo "podkategorije pa se ozna
čijo s potrditvijo kategorije in vpisom ustrezne usklajene kode
Evropske unije v rubriko Omejitve vozniškega dovoljenja.".
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(3) Imetnik vozniškega dovoljenja iz prvega odstavka
tega člena, pri katerem je ugotovljena telesna ali duševna
nezmožnost za vožnjo motornih vozil, mora oddati vozniško
dovoljenje. Slovensko vozniško dovoljenje lahko pridobi, ko
predloži dokazilo o telesni in duševni zmožnosti za vožnjo
motornih vozil.".
V četrtem odstavku se besedilo "zamenja za slovensko
vozniško dovoljenje" nadomesti z besedilom "odda vozniškega
dovoljenja".
V petem odstavku se za besedo "skladu" doda besedilo
"s tretjim ali četrtim odstavkom tega člena in".
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66. člen
V šesti alineji prvega odstavka 156. člena se za besedo
"veljavnost" dodata besedi "posameznih kategorij".
Za šesto alinejo se doda nova sedma alineja, ki se glasi:
"– veljavnost obrazca vozniškega dovoljenja;".
Dosedanje sedma, osma in deveta alineja postanejo
osma, deveta in deseta alineja.
V dosedanji deseti alineji, ki postane enajsta alineja, se
črta besedilo v oklepaju.
67. člen
V 157. členu se za drugim odstavkom dodajo novi tretji,
četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
"(3) Obrazce vozniških dovoljenj in obrazce vlog za izdajo
vozniških dovoljenj izdeluje podjetje ali organizacija, ki jo izbere
minister, pristojen za notranje zadeve, v skladu s predpisi, ki
urejajo javna naročila.
(4) Obrazci vozniškega dovoljenja za posamezno osebo
se personalizirajo v podjetju ali organizaciji, ki jo izbere mini
ster, pristojen za notranje zadeve, v skladu s predpisi, ki urejajo
javna naročila. Vozniško dovoljenje za posamezno osebo se
mora personalizirati v Republiki Sloveniji.
(5) Osebe, ki opravljajo naloge iz tretjega in četrtega od
stavka tega člena, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so polnoletne,
– da niso bile pravnomočno obsojene zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepo
gojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece in
– da niso v kazenskem postopku zaradi kaznivega deja
nja iz prejšnje alineje.
(6) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, ima pri nad
zoru podjetja ali organizacije iz tretjega in četrtega odstavka
tega člena pravico pregledati vso dokumentacijo, ki se nanaša
na izdelavo, personalizacijo za posamezno osebo in skladišče
nje obrazcev iz tretjega odstavka tega člena, prostore, v katerih
to poteka, ter preveriti izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega
odstavka tega člena.".
68. člen
Za 157. členom se doda nov 157.a člen, ki se glasi:
"157.a člen
Prenos vozniških dovoljenj iz četrtega odstavka prejšnje
ga člena tega zakona in vlog za njihovo izdajo med pristojnim
organom oziroma ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve,
in podjetjem ali organizacijo iz četrtega odstavka prejšnjega
člena tega zakona izvaja podjetje ali organizacija, registrirana
za prenos poštnih pošiljk, na način, ki zagotavlja zaščito, var
nost in sledljivost poštnih pošiljk.".
69. člen
V četrtem odstavku 158. člena se za prvo alinejo doda
nova druga alineja, ki se glasi:
"– matična številka poslovnega subjekta;".
Dosedanja druga in tretja alineja postaneta tretja in četrta
alineja.
Dosedanja četrta alineja, ki postane peta alineja, se spre
meni tako, da se glasi:
"– sedež avtošole in naslov, kjer se opravlja dejavnost;".
Dosedanje peta do osma alineja postanejo šesta do de
veta alineja.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(8) Z globo najmanj 4.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju s tretjim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa
z globo najmanj 400 eurov.".
Doda se nov deveti odstavek, ki se glasi:
"(9) Z globo najmanj 800 eurov se kaznujeta za prekršek
pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju s sedmim odstavkom tega člena, odgovorna oseba
pa z globo najmanj 80 eurov.".
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70. člen
Četrti odstavek 159. člena se spremeni tako, da se gla

"(4) Avtošola sme usposabljati kandidate za voznike mo
tornih vozil tudi v podružnici zunaj kraja svojega sedeža, če
ima za delo v podružnici v delovnem razmerju za določen ali
nedoločen čas s polnim delovnim časom dodatno zaposlena še
najmanj dva učitelja vožnje, ter v podružnici izpolnjuje material
ne pogoje, navedene v tem členu, in ji ministrstvo, pristojno za
notranje zadeve, izda odločbo o vpisu v register.".
V sedmem odstavku se znesek "100.000 tolarjev" nado
mesti z zneskom "400 eurov".
V osmem odstavku se znesek "500.000 tolarjev" nado
mesti z zneskom "2.000 eurov", znesek "50.000 tolarjev" pa z
zneskom "200 eurov".

si:

71. člen
Drugi odstavek 160. člena se spremeni tako, da se gla

"(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko poučuje kandida
ta za voznika motornih vozil:
– kategorije F učitelj vožnje, ki ima veljavno dovoljenje
za učitelja vožnje za motorna vozila kategorije B in veljavno
vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije F,
– kategorij AM, A1, A2 učitelj vožnje, ki ima veljavno dovo
ljenje za učitelja vožnje za motorna vozila kategorije A,
– kategorije B1 učitelj vožnje, ki ima veljavno dovoljenje
za učitelja vožnje za motorna vozila kategorije B,
– kategorije C1 učitelj vožnje, ki ima veljavno dovoljenje
za učitelja vožnje za motorna vozila kategorije C,
– kategorije C1E učitelj vožnje, ki ima veljavno dovoljenje
za učitelja vožnje za motorna vozila kategorije CE,
– kategorije D1 učitelj vožnje, ki ima veljavno dovoljenje
za učitelja vožnje za motorna vozila kategorije D,
– kategorije D1E učitelj vožnje, ki ima veljavno dovoljenje
za učitelja vožnje za motorna vozila kategorije DE.".
V četrtem odstavku se znesek "60.000 tolarjev" nadome
sti z zneskom "250 eurov".
V petem odstavku se znesek "150.000 tolarjev" nado
mesti z zneskom "600 eurov", znesek "30.000 tolarjev" pa z
zneskom "120 eurov". Znesek "150.000 tolarjev" se nadomesti
z zneskom "600 eurov" tudi v tretjem odstavku 180. člena,
tretjem in četrtem odstavku 216. člena, tretjem in četrtem od
stavku 219. člena in drugem odstavku 221. člena.
72. člen
V prvem odstavku 161. člena se napovedni stavek 1. točke
spremeni tako, da se glasi:
"1. Teoretični del, v trajanju najmanj 40 pedagoških ur, je
sestavljen iz splošnega in posebnega dela in obsega:".
Na koncu drugega odstavka se doda besedilo "Uspešno
opravljen preizkus znanja velja tri leta. V tem času se kandidatu
splošni del teoretičnega usposabljanja priznava tudi pri usposa
bljanju za voznika motornih vozil drugih kategorij.".
V tretjem odstavku se znesek "100.000 tolarjev" nadome
sti z zneskom "400 eurov".
V četrtem odstavku se znesek "500.000 tolarjev" nado
mesti z zneskom "2.000 eurov, znesek "50.000 tolarjev" pa se
nadomesti z zneskom "200 eurov".
73. člen
162. člen se spremeni tako, da se glasi:
"162. člen
(1) Kandidat za voznika se sme v avtošoli začeti uspo
sabljati, če mu ne manjka več kot šest mesecev do starosti,
predpisane za pridobitev pravice vožnje motornega vozila po
samezne kategorije.
(2) Pred začetkom praktičnega dela usposabljanja mora
kandidat za voznika uspešno opraviti preizkus znanja iz teore
tičnega dela programa usposabljanja, kar mora avtošola oziro
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ma njena komisija vpisati v evidenčni karton vožnje kandidata
za voznika in z veljavnim zdravniškim spričevalom dokazati, da
je telesno in duševno zmožen voziti vozilo, za vožnjo katerega
se usposablja. Med usposabljanjem mora uporabljati pripomoč
ke za vožnjo vozila, ki so vpisani v zdravniškem spričevalu.
(3) Kandidat za voznika, ki se usposablja za vozniški izpit,
sme za usposabljanje tudi pred vozniškim izpitom voziti po cesti
motorno vozilo tiste kategorije, za katero se pripravlja, če ga
vozi pod nadzorstvom učitelja vožnje.
(4) Z globo najmanj 250 eurov se kaznuje za prekršek
učitelj predpisov ali učitelj vožnje, če usposablja kandidata za
voznika, ki ne izpolnjuje pogojev iz prvega ali drugega odstavka
oziroma opusti nadzorstvo iz tretjega odstavka tega člena.
(5) Za prekrške iz prejšnjega odstavka se z globo najmanj
800 eurov kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posa
meznik, če usposablja kandidata za voznika v nasprotju s tem
členom, odgovorna oseba pa z globo najmanj 80 eurov.".
74. člen
V drugem odstavku 163. člena se za besedo "spremljeval
ci" dodajo vejica in besede "starši, rejniki, skrbniki".
V tretjem odstavku se črka "H" nadomesti s črkama
"AM".
V petem odstavku se znesek "20.000 tolarjev" nadomesti
z zneskom "80 eurov".
V šestem odstavku se znesek "200.000 tolarjev" nado
mesti z zneskom "800 eurov", znesek "20.000 tolarjev" pa se
nadomesti z zneskom "80 eurov".
75. člen
Na koncu tretjega odstavka 164. člena se doda bese
dilo "Za deljeni delovni čas se šteje delo z najmanj enourno
prekinitvijo delovnega časa, v katerega se ne šteje obvezni
30-minutni počitek.".
V četrtem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se
glasi: "Učna ura traja 60 minut, v tem času pa ima učitelj vožnje
lahko odmor do deset minut.".
V šestem odstavku se znesek "25.000 tolarjev" nadomesti
z zneskom "100 eurov".
V sedmem odstavku se znesek "20.000 tolarjev" nadome
sti z zneskom "80 eurov".
V osmem odstavku se znesek "500.000 tolarjev" nado
mesti z zneskom "2.000 eurov", znesek "50.000 tolarjev" pa se
nadomesti z zneskom "200 eurov".
76. člen
Na koncu sedmega odstavka 167. člena se pika nadome
sti z vejico, za njo pa se doda besedilo "ter način izvajanja in
preverjanja znanja po teh programih.".
77. člen
V prvem odstavku 168. člena se beseda "redno" nadome
sti z besedama "vsako leto".
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
"(4) Organizaciji, pooblaščeni za izvajaje programov iz
prvega odstavka tega člena ter programov iz četrtega, petega
in šestega odstavka prejšnjega člena, se pooblastilo odvzame,
če ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega odstavka tega člena ali
če ne izvaja usposabljanja v skladu s predpisi.".
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti
odstavek.
78. člen
V drugem odstavku 169. člena se v prvem stavku za
besedama "tri leta" doda besedilo "oziroma za krajši čas, če je
taka omejitev določena v zdravniškem spričevalu".
79. člen
V četrtem odstavku 172. člena se za besedo "kategorije"
doda "C1 ali".

Uradni list Republike Slovenije
Peti, šesti, sedmi in osmi odstavek se spremenijo tako,
da se glasijo:
"(5) Kandidati za voznike motornih vozil kategorije D1
smejo opravljati vozniški izpit, če imajo veljavno vozniško do
voljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj tri leta
ali vozniško dovoljenje kategorije C1 ali C.
(6) Kandidati za voznike motornih vozil kategorije D smejo
opravljati vozniški izpit, če imajo veljavno vozniško dovoljenje
za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj tri leta in imajo
veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije C ali
kategorije D1.
(7) Kandidati za voznike skupine vozil BE, C1E, CE,
D1E ali DE kategorije smejo opravljati vozniški izpit, če ima
jo veljavno vozniško dovoljenje za tisto kategorijo, v katero
spada vlečno vozilo oziroma če so opravili vozniški izpit za to
kategorijo vozil.
(8) Ne glede na četrti, peti ali šesti odstavek tega člena
smejo kandidati za voznike motornih vozil kategorij C1, C, D1,
D opravljati vozniški izpit, če jim je bilo v postopku o prekršku
izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja in so
pred izrekom kazni imeli veljavno vozniško dovoljenje nave
denih kategorij.".
Deveti odstavek se črta.
80. člen
Tretji in četrti odstavek 173. člena se spremenita tako,
da se glasita:
"(3) Član izpitne komisije za kategorijo B je lahko oseba,
ki:
– ima vozniško dovoljenje kategorije B najmanj tri leta,
– je stara najmanj 23 let,
– ima najmanj tri leta izkušenj pri usposabljanju kandida
tov za voznike motornih vozil ali voznikov,
– je opravila usposabljanje in preizkus usposobljenosti za
ocenjevanje na vozniškem izpitu.
(4) Član izpitne komisije za druge kategorije je lahko
oseba, ki:
– ima veljavno vozniško dovoljenje za voznika motornih
vozil kategorij, za katere ocenjuje kandidate za voznike mo
tornih vozil, ali enakovredno znanje, pridobljeno z ustrezno
poklicno kvalifikacijo,
– je opravila usposabljanje in preizkus usposobljenosti za
ocenjevanje na vozniškem izpitu,
– je najmanj tri leta opravljala delo člana izpitne komisije
za kategorijo B.".
Za četrtim odstavkom se dodajo novi peti, šesti, sedmi,
osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se glasi
jo:
"(5) Pogoja iz tretje alineje prejšnjega odstavka ni treba
izpolnjevati osebi, ki dokaže:
– da ima najmanj pet let vozniških izkušenj za kategorijo,
za katero ocenjuje kandidate za voznike motornih vozil, ali
– da ima teoretično in praktično oceno vozniške sposob
nosti, ki ustreza višjim merilom, kakor so potrebna za pridobitev
vozniškega dovoljenja za kategorijo, za katero ocenjuje kandi
date za voznike motornih vozil.
(6) Preizkus usposobljenosti za ocenjevanje na vozni
škem izpitu iz četrte alineje tretjega odstavka in druge alineje
četrtega odstavka tega člena opravlja kandidat za člana izpitne
komisije pred komisijo, ki jo imenuje minister, pristojen za notra
nje zadeve, ki določi tudi program usposabljanja ter postopek
preverjanja in ocenjevanja usposobljenosti.
(7) Komisija iz prejšnjega odstavka opravlja tudi redni
strokovni nadzor nad ocenjevanjem na vozniškem izpitu.
Vsak ocenjevalec mora biti nadzorovan najmanj enkrat letno,
vsakih pet let pa mora biti nadzorovan pri vodenju vozniških
izpitov.
(8) Program usposabljanja za ocenjevanje na vozniškem
izpitu izvaja organizacija, ki izpolnjuje pogoje glede poslovnih
prostorov, predpisane opreme in naprav ter kadrov, določene
s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi
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predpisi in jo za to pooblasti minister, pristojen za notranje
zadeve.
(9) Člani izpitnih komisij morajo vsaki dve leti opraviti
najmanj štiridnevno redno usposabljanje po programu za prido
bivanje novega znanja ter za ohranjanje in obnavljanje znanja
in ocenjevalnih spretnosti ter najmanj petdnevno usposabljanje
v petih letih za razvijanje in ohranjanje potrebnih praktičnih
vozniških spretnosti.
(10) Član izpitne komisije, ki v dveh letih ni ocenjeval
vozniških izpitov za posamezno kategorijo, mora pred ponov
nim ocenjevanjem vozniških izpitov za to kategorijo obnoviti
ocenjevalne spretnosti.
(11) Člana izpitne komisije, za katerega se je pri opra
vljanju dela ugotovilo, da dela resne strokovne napake, na
predlog komisije iz šestega odstavka tega člena ministrstvo,
pristojno za notranje zadeve, napoti na ponovno usposabljanje
in preizkus usposobljenosti. Kot resna strokovna napaka se
šteje ocenjevanje vozniškega izpita, ki ni v skladu s predpisi,
ki urejajo to področje.
(12) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, vodi evi
denco o opravljenih preizkusih usposobljenosti, ki vsebuje na
slednje podatke:
– osebno ime,
– EMŠO,
– datum in kraj rojstva,
– kategorijo, za katero je oseba opravila preizkus uspo
sobljenosti,
– datum opravljanja preizkusa usposobljenosti,
– številko potrdila o opravljenem preizkusu usposoblje
nosti.".
Dosedanji peti odstavek postane trinajsti odstavek.
Dosedanji šesti odstavek, ki postane štirinajsti odstavek,
se spremeni tako, da se glasi:
"(14) Določbe četrtega, petega, šestega, sedmega, deve
tega, desetega in enajstega odstavka tega člena veljajo tudi za
predsednika izpitne komisije.".
Za štirinajstim odstavkom se doda nov petnajsti odstavek,
ki se glasi:
"(15) Če se kandidat po opravljanju vozniškega izpita z
oceno ne strinja, lahko v treh dneh od dneva opravljanja vozni
škega izpita poda ugovor. O ugovoru odloči načelnik upravne
enote, na območju katere ima sedež izpitni center, v petih dneh
po prejemu ugovora. Odločitev sprejme na podlagi izpitne
dokumentacije, pisne obrazložitve člana izpitne komisije, ki je
kandidata ocenjeval na izpitu, in strokovne presoje ocene dveh
članov izpitne komisije, ki ne moreta biti tista, katerih oceno se
presoja. Odločitev načelnika je dokončna. Če se v postopku z
ugovorom ugotovi, da je potrebno izpit ponoviti, nosi stroške
državni proračun, vozilo in učitelja vožnje pa zagotovi kandidat
za voznika motornih vozil.".
81. člen
V prvem in četrtem odstavku 174. člena se besedilo "A,
B, B+E, C, C+E, D in D+E ali podkategorij A1, D1 in D1+E"
nadomesti z besedilom "A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE,
D1, D1E, D in DE".
82. člen
V prvem odstavku 177. člena se za besedilom "članov
izpitnih komisij" dodata vejica in besedilo "načinu zagotavljanja
kakovosti in nadzora nad delom članov izpitnih komisij,".
83. člen
V tretjem odstavku 183. člena se za besedo "člena" doda
beseda "lahko", črka "H" pa se nadomesti s črkama "AM".
V četrtem odstavku se besedilo "dve leti" nadomesti z
besedilom "tri leta".
V petem odstavku se znesek "500.000 tolarjev" nadome
sti z zneskom "2.000 eurov", znesek "50.000 tolarjev" pa se
nadomesti z zneskom "200 eurov".
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84. člen
Prvi odstavek 184. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Na kontrolni zdravstveni pregled je treba poslati ime
tnika veljavnega vozniškega dovoljenja takrat, ko je bil v ob
dobju treh let trikrat ali večkrat kaznovan zaradi vožnje pod
vplivom alkohola, mamil ali drugih psihoaktivnih snovi ali ko
se pri njem pojavi bolezensko stanje, okvara ali hiba, katere
simptomi lahko predstavljajo nevarnost v cestnem prometu, ali
ko se pri njem ugotovijo osebnostne lastnosti, ki se izkazujejo
kot povečano tveganje ob udeležbi v prometu ali ko je v zadnjih
treh letih povzročil tri ali več prometnih nesreč.".
V tretjem odstavku se za besedo "napoti" dodata besedi
"voznika ali". Za prvim stavkom se doda nov drugi stavek, ki se
glasi: "Pritožba zoper to odločbo ne zadrži njene izvršitve.".
85. člen
V četrtem odstavku 187. člena se znesek "250.000 to
larjev" nadomesti z zneskom "1.000 eurov", znesek "25.000
tolarjev" pa se nadomesti z zneskom "100 eurov".
86. člen
V četrtem odstavku 189. člena se na koncu besedila pred
piko doda besedilo "in pogoje glede poslovnih prostorov, opre
me, naprav ter kadrov za izvajalce programa".
V sedmem odstavku se znesek "80.000 tolarjev" nadome
sti z zneskom "320 eurov".
87. člen
V sedmem odstavku 190. člena se znesek "1,200.000 to
larjev" nadomesti z zneskom "5.000 eurov". Znesek "1,200.000
tolarjev" se nadomesti z zneskom "5.000 eurov" tudi v drugem
odstavku 206. člena in petnajstem odstavku 211. člena.
88. člen
Za petim odstavkom 197. člena se doda nov šesti odsta
vek, ki se glasi:
"(6) Upravno overitev lastnoročnega podpisa fizične
osebe, ki je bila lastnik vozila pred sklenitvijo pogodbe, pri
spremembi, ki vpliva na spremembo podatkov v prometnem
dovoljenju, lahko opravlja tudi nosilec javnega pooblastila za
registracijo vozil.".
Dosedanji šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo sedmi,
osmi in deveti odstavek.
89. člen
223. člen se spremeni tako, da se glasi:
"223. člen
(1) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zako
na in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, povezanih z delom
subjektov, ki usposabljajo kandidate za voznike motornih vozil,
izvajajo programe za voznike začetnike, izvajajo programe
usposabljanja in dodatnega usposabljanja za učitelje vožnje,
učitelje predpisov in strokovne vodje avtošol, opravljajo regi
stracijo motornih in priklopnih vozil ter tehnične preglede motor
nih in priklopnih vozil, opravlja Inšpektorat Republike Slovenije
za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat).
(2) Inšpektorat poleg pooblastil, določenih s tem zako
nom, opravlja tudi naloge prekrškovnega organa, če so kršeni
151., 189. in 197. člen tega zakona.
(3) V inšpektoratu opravljajo inšpekcijski nadzor inšpekto
rice oziroma inšpektorji (v nadaljnjem besedilu: inšpektor) kot
uradni delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.
(4) Inšpektor lahko za opravljanje svojih nalog zahteva
pomoč policije, carinskih organov in drugih organov za inšpek
cijski nadzor.
(5) Če ni s tem zakonom določeno drugače, se za inšpek
torja in opravljanje inšpekcijskega nadzora uporabljata zakon,
ki ureja inšpekcijski nadzor, in zakon, ki ureja splošni upravni
postopek.
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(6) Če je za prekršek, določen s tem zakonom, predpisa
na globa v razponu, inšpektor v hitrem postopku izreče globo
v okviru tega razpona.".
90. člen
V prvem odstavku 224. člena se besedi "opravljajo in
špektorji" nadomestita z besedama "opravlja inšpektor".
V drugem odstavku se besede "smejo opravljati inšpektor
ji" nadomestijo z besedami "sme opravljati inšpektor", beseda
"imajo" se nadomesti z besedo "ima", beseda "uporabljajo" pa
se nadomesti z besedo "uporablja".
V tretjem odstavku se črta beseda "prometnih".
91. člen
225. in 226. člen se črtata.
92. člen
Šesti odstavek 227. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(6) Z globo najmanj 4.000 eurov se kaznuje za prekr
šek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ne
omogoči inšpektorju opravljanja dejanj iz prvega odstavka tega
člena, odgovorna oseba pa z globo najmanj 400 eurov.".
V sedmem odstavku se znesek "40.000 tolarjev" nadome
sti z zneskom "160 eurov".
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(8) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
inšpektorju ne omogoči opravljanja dejanja iz tretjega odstavka
tega člena.".
93. člen
V 228. členu se črtajo 2., 4. in 6. točka.
Dosedanje 3., 5., 7. in 8. točka postanejo 2., 3., 4. in 5.
točka.
94. člen
232. člen se črta.
95. člen
234. člen se spremeni tako, da se glasi:
"234. člen
(1) Če udeleženec cestnega prometa s prekrškom pov
zroči prometno nesrečo, razen prometne nesreče z neznatno
nevarnostjo, se kaznuje za prekršek z globo najmanj 200 eurov.
Vozniku motornega vozila se izreče tudi 5 kazenskih točk, lahko
pa se mu izreče tudi prepoved vožnje motornega vozila.
(2) Sankcija, izrečena v skladu s prejšnjim odstavkom,
ne more biti nižja od sankcije, predpisane za enak temeljni
prekršek.".

glasi:

96. člen
V prvem odstavku 235. člena se črta prvi stavek.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se

"(5) Imetniku vozniškega dovoljenja, za katerega je vo
žnja motornega vozila osnovni poklic, se lahko prenehanje
veljavnosti vozniškega dovoljenja ne izreče za kategorijo mo
tornih vozil, s katero opravlja osnovni poklic, razen če je z
vozilom te kategorije dosegel ali presegel tretjino kazenskih
točk, predpisanih za izrek prenehanja veljavnosti vozniškega
dovoljenja, ali storil prekršek, za katerega je predpisanih
18 kazenskih točk.".
97. člen
Naslov pred 236. členom se spremeni tako, da se glasi:
"Posredovanje in namen zbiranja osebnih podatkov".
Na koncu drugega odstavka 236. člena se doda besedilo:
"Podatke o imetnikih vozniških dovoljenj imajo v zvezi s svojim
delom pravico pridobivati in uporabljati tudi organizacije, ki
so z javnim razpisom izbrane za izdelavo in personalizacijo
vozniških dovoljenj.".

Uradni list Republike Slovenije
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(3) Organi in organizacije, ki zbirajo podatke, potrebne
za izvajanje tega zakona, morajo brezplačno poslati te podatke
organom in organizacijam iz prvega in drugega odstavka tega
člena.".
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
"(4) Osebni podatki, ki se vodijo v evidencah in registrih,
ki so vzpostavljeni v skladu s tem zakonom, se vodijo zaradi
obdelave podatkov, pomembnih za izvajanje tega zakona, za
vozila, voznike in varnost v cestnem prometu. Vodijo se tudi
zaradi njihovega pošiljanja organom in organizacijam, ki imajo
v zvezi s svojim delom te podatke pravico pridobiti.".
98. člen
V tretjem odstavku 237. člena se znesek "10.000 tolarjev"
nadomesti z zneskom "40 eurov", besedi "ali drugim" pa se
črtata.
V četrtem odstavku se znesek "100.000 tolarjev" nadome
sti z zneskom "400 eurov".
99. člen
Za 238. členom se dodata nova naslova ter nova 238.a in
238.b člen, ki se glasijo:
"Zaseg motornega vozila
238.a člen
(1) Policist zaseže vozniku motorno vozilo, s katerim je bil
zaloten pri storitvi hujšega prekrška:
1. če je bil kršitelj v zadnjih dveh letih najmanj trikrat
pravnomočno kaznovan za prekršek iz točke d) sedmega od
stavka 32. člena, točke d) devetega odstavka 32. člena, točke
e) desetega odstavka 32. člena, 130., 131., 132. ali sedmega
oziroma osmega odstavka 138. člena tega zakona;
2. če je kršitelj kljub prepovedi nadaljnje vožnje nadaljeval
ali ponovil prekršek, zaradi katerega mu je bila prepovedana
nadaljnja vožnja.
(2) Zaseženo motorno vozilo je treba takoj oddati sodišču,
ki je pristojno za postopek o prekršku, lahko pa se do izdaje
sodbe o prekršku hrani pri policiji.
(3) Za hujši prekršek iz prvega odstavka tega člena se šte
je prekršek, za katerega je predpisana globa najmanj 250 eu
rov in stranska sankcija kazenskih točk v cestnem prometu ali
prepovedi vožnje motornega vozila.
Odvzem prostosti
238.b člen
(1) Policist pridrži voznika vozila, ki je zaloten pri prekršku
iz točke c) ali d) tretjega odstavka 130. člena, točke d) četrtega
odstavka 130. člena ali trinajstega odstavka 132. člena, za
največ 12 ur, vendar ne manj kot za 6 ur.
(2) Za postopek in prenehanje pridržanja ter pravice sto
rilca, ki je pridržan po tem členu, se uporabljajo določbe zako
na, ki ureja postopek o prekršku in se nanašajo na pridržanje
storilcev prekrškov.".
100. člen
V prvem odstavku 239. člena se na koncu petnajste
alineje pika nadomesti s podpičjem, za njo pa se doda nova
šestnajsta alineja, ki se glasi:
"– katerega največja dovoljena masa presega dovolje
no.".
101. člen
V drugem odstavku 242. člena se znesek "100.000 tolar
jev" nadomesti z zneskom "320 eurov".
V tretjem odstavku se znesek "600.000 tolarjev" nado
mesti z zneskom "2.000 eurov", znesek "60.000 tolarjev" pa se
nadomesti z zneskom "200 eurov".
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PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
102. člen
(1) Vsi imetniki vozniških dovoljenj morajo najpozneje v
desetih letih od uveljavitve tega zakona zamenjati vozniška
dovoljenja, izdana na obrazcih, predpisanih s Pravilnikom o
obrazcih prometnih dovoljenj in vozniškega dovoljenja ter o
registrskih tablicah (Uradni list RS, št. 5/92, 70/95 in 73/00),
Pravilnikom o vozniških dovoljenjih (Uradni list RS, št. 117/02,
100/03 in 59/04) ali Pravilnikom o vozniških dovoljenjih (Uradni
list RS, št. 80/05), z vozniškim dovoljenjem na obrazcu, ki bo
predpisan v skladu z Direktivo 2006/126/ES.
(2) Ob zamenjavi vozniškega dovoljenja iz prejšnjega
odstavka obdržijo imetniki vozniških dovoljenj vse pravice, ki
izhajajo iz tega vozniškega dovoljenja.
(3) Osebe, ki so bile do uveljavitve tega zakona imenova
ne za člane izpitnih komisij, nadaljujejo svoje delo ne glede na
tretji in četrti odstavek 173. člena zakona.
103. člen
Ne glede na 150. člen zakona smejo imetniki vozniških
dovoljenj voziti motorna in priklopna vozila posameznih kate
gorij, če so vozniško dovoljenje za te kategorije pridobili pred
uveljavitvijo tega zakona.
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(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se peti, šesti,
sedmi, osmi in deveti odstavek 146. člena zakona začnejo
uporabljati 19. januarja 2013. Do takrat se uporabljajo določbe
petega, šestega, sedmega in osmega odstavka 146. člena
Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06
– uradno prečiščeno besedilo in 139/06 – ZORed).
(5) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 16. člen
Pravilnika o vozniškem izpitu (Uradni list RS, št. 29/06).
Št. 326-07/89-1/210
Ljubljana, dne 2. aprila 2008
EPA 1726-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

VLADA
1526.

Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi
javnega zavoda Narodni muzej Slovenije

104. člen
Minister, pristojen za promet, izda predpis iz 65. člena
zakona, ki se nanaša na pritrditev tovora na vozilu, in 128.a
člena zakona, ki se nanaša na posebne svetlobne znake vozil
za izredne prevoze, najpozneje v dveh letih od uveljavitve tega
zakona.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 45/94 – odločba US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06
– ZJZP) in 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno bese
dilo) je Vlada Republike Slovenije sprejela

105. člen
Minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z mini
strom, pristojnim za šolstvo in šport, izda predpis iz osmega
odstavka 92. člena zakona najpozneje v enem letu od uvelja
vitve tega zakona.

SKLEP
o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega
zavoda Narodni muzej Slovenije

106. člen
(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura
dnem listu Republike Slovenije.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se določbe tretjega
odstavka 138. člena ter določbe 147., 149., 150., 151., 152.,
154., 156., 157., 157.a, 158., 160., 162., 163., 172., 174. in
183. člena zakona začnejo uporabljati najkasneje 1. oktobra
2009. Do takrat se uporabljajo določbe 147., 149., 150.,
151., 152., 154., 156., 157., 158., 160., 162., 163., 172., 174.
in 183. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni
list RS, št. 133/06 – uradno prečiščeno besedilo in 139/06
– ZORed).
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se določbe
128.a, 139., 159., 173. člena, razen petnajstega odstavka,
in 177. člena zakona začnejo uporabljati 1. januarja 2010.
Do takrat se uporabljajo določbe 128., 139., 159., 173. in
177. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni
list RS, št. 133/06 – uradno prečiščeno besedilo in 139/06
– ZORed).

1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Narodni muzej
Slovenije (Uradni list RS, št. 60/03) se v 24. členu črta druga
alinea.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01403-7/2008/5
Ljubljana, dne 3. aprila 2008
EVA 2008-3511-0019
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
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MINISTRSTVA
1527.

Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih
odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu
organu

Na podlagi drugega odstavka 57. člena, tretjega odstavka
278. člena, tretjega odstavka 325. člena ter prvega odstavka
352. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št.
117/06) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o vsebini in obliki obračuna davčnih
odtegljajev ter o načinu predložitve
davčnemu organu
1. člen
S tem pravilnikom se določa vrsta, oblika in način predlo
žitve podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev za dohodke, od
katerih se v skladu z Zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št.
117/06 in 10/08; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2) obračunava
davčni odtegljaj ter navodila za izpolnitev in predložitev obra
čunov davčnih odtegljajev davčnemu organu.
2. člen
Plačniki davka predložijo obračun davčnih odtegljajev po
vrstah, v obliki in na način, določen v prilogi, ki je sestavni del
tega pravilnika.
Obračun davčnih odtegljajev je sestavljen iz:
– zbirnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev ter
– podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev, ki so izkazani
individualno po davčnem zavezancu.
V obračunu davčnih odtegljajev se opravi tudi izračun
prispevkov za socialno varnost po drugem in tretjem odstav
ku 352. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS,
117/06; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2).
3. člen
Plačnik davka predloži obračun davčnih odteglja
jev v elektronski obliki po sistemu eDavki na spletni naslov:
http://edavki.durs.si.
4. člen
Pravilnik o obrazcih za obračun davčnih odtegljajev ter o
načinu in rokih predložitve obrazcev davčnemu organu (Ura
dni list RS, št. 138/06) preneha veljati z dnem uveljavitve tega
pravilnika, uporablja pa se še do 30. junija 2008.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura
dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. julija
2008 dalje.
Št. 007-804/2007/19
Ljubljana, dne 31. marca 2008
EVA 2008-1611-0011
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
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Priloga

A. Prikaz zbirnih podatkov iz obraþuna davþnih odtegljajev za vse vrste dohodkov pojasnila v zvezi z vsebino podatkov
1.1
1.1.1

Obraþun davþnih odtegljajev od dohodkov iz delovnega razmerja – REK - 1
Splošna navodila

Posamezni zneski se vpisujejo v eurih, zaokroženi na dve decimalni mesti.
Podatke na predpisan naþin predložijo davþnemu organu vsi plaþniki davka (tudi samostojni
podjetniki posamezniki in posamezniki, ki opravljajo dejavnost), ki izplaþujejo dohodke iz
delovnega razmerja (v nadaljnjem besedilu: izplaþevalci). Izplaþevalci prikažejo podatke o
izplaþanih dohodkih iz delovnega razmerja, ki se vštevajo v davþno osnovo in od katerih se
skladno z ZDoh-2 izraþuna, odtegne in plaþa davþni odtegljaj kot akontacija dohodnine (ne
predlagajo pa podatkov za izplaþane dohodke, þe so ti izplaþani v višini, ki se ne všteva v
davþno osnovo oziroma se od njih ne plaþujejo prispevki za socialno varnost).
Davþnemu organu se za vsak izplaþan dohodek iz delovnega razmerja, po vrstah dohodkov
kot jih doloþa ta priloga, predloži samostojen obraþun davþnih odtegljajev, tudi þe so razliþni
dohodki iz delovnega razmerja izplaþani istoþasno. Prav tako se za izplaþilo plaþ in
nadomestil plaþ delavcem, ki so v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v Sloveniji
in napoteni na delo v tujino (v nadaljnjem besedilu: detaširani delavci) predloži samostojen
obrazec. Tako se na primer predloži samostojen obraþun davþnih odtegljajev za plaþe in
nadomestila plaþ, samostojen obraþun davþnih odtegljajev za plaþe in nadomestila plaþ
detaširanim delavcem, samostojen obraþun davþnih odtegljajev za izplaþane dohodke na
podlagi avtorskega dela v okviru delovnega razmerja, samostojen obraþun davþnih
odtegljajev za regres za letni dopust, samostojen obraþun davþnih odtegljajev za jubilejne
nagrade in druge dohodke iz delovnega razmerja in podobno.
Izplaþevalec mora predložiti tudi loþen obraþun davþnih odtegljajev izplaþanih dohodkov iz
delovnega razmerja, ki se povpreþijo po prvem odstavku 120. þlena ZDoh-2 (dohodek iz
delovnega razmerja, izplaþan na podlagi sodne odloþbe za preteklo leto ali veþ preteklih let).
V tem primeru oznaþi izplaþilo dohodka s šifro vrste dohodka, skladno s temi navodili, pri
þemer doda oznako za povpreþenje (v zaporedni številki 010a).
Pri izplaþilih plaþ in nadomestil plaþ ali drugih dohodkov iz delovnega razmerja v veþ delih za
posamezni mesec in pri izplaþilih po posebnih raþunih podružnic gospodarskih subjektov,
posebnih raþunov delov zavodov ter drugih posebnih raþunov izplaþevalcev (zavarovalnic in
podobno), se podatki v obraþunu davþnih odtegljajev izkazujejo posamiþno–za vsako
izplaþilo posebej (ne kumulativno). Posamiþni obraþuni davþnih odtegljajev se predložijo pri
vsakokratnem izplaþilu tudi, þe se regres za letni dopust izplaþa v veþ delih. Zaporedno
številko izplaþila izplaþevalec ustrezno oznaþi.
V stolpec "obraþunani" se vpišejo podatki v tistih primerih, ko se prispevki le obraþunajo in ne
plaþajo, v stolpec "za plaþilo" pa podatke za tiste obraþunane prispevke, ki se tudi plaþajo.
Izplaþevalec-pravna oseba plaþuje davþne odtegljaje in prispevke neposredno na vplaþilne
podraþune v skladu s pravilnikom, ki ureja podraþune ter naþin plaþevanja obveznih dajatev
in drugih javnofinanþnih prihodkov, izplaþevalec–fiziþna oseba, ki opravlja dejavnost, pa na
prehodne podraþune davþnih organov.
Priloga
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Opis podatkov

PODATKI O IZPLAýEVALCU
Vpišejo se naslednji podatki:
001 Firma izplaþevalca,
002 Naslov: ulica, hišna številka, naziv pošte, poštna številka in kraj,
003 Davþna številka.
004 Izplaþevalec ustrezno oznaþi:
DA – izplaþevalec je invalidsko podjetje oziroma zavod ali druga organizacija za
zaposlovanje invalidov (v nadaljnjem besedilu: invalidsko podjetje);
NE – izplaþevalec ni invalidsko podjetje.
PODATKI O POOBLAŠýENCU
Vpišejo se naslednji podatki:
005 Firma oziroma ime in priimek pooblašþenca,
006 Naslov: ulica, hišna številka, naziv pošte, poštna številka in kraj,
007 Davþna številka.
PODATKI O IZPLAýANEM DOHODKU
010 Vrsta dohodka
Izplaþevalec izbere ustrezno šifro vrste dohodka s seznama vrst dohodkov, ki je
objavljen na spletni strani Davþne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
DURS).
Za izplaþan dohodek po sodni odloþbi za preteklo leto ali veþ preteklih let izplaþevalec poleg
izbrane šifre vrste dohodka oznaþi, da gre za dohodek, ki se povpreþi po prvem odstavku
120. þlena ZDoh-2 (010a).
011 Izplaþilo za mesec/leto
Izplaþevalec vpiše mesec in leto, na katera se izplaþilo nanaša.
ýe se dohodek iz delovnega razmerja, ki se nanaša na meseþno obdobje, izplaþa v veþ
delih, mora izplaþevalec oznaþiti, za kateri del izplaþila gre (011a). Opisani naþin velja tudi þe
izplaþevalec ne izplaþa plaþ in nadomestil plaþ vsem zaposlenim delavcem hkrati, ampak
ima za posamezne skupine delavcev doloþene razliþne plaþilne dneve.
Pri izplaþilu regresa se vpiše le leto, na katerega se regres nanaša. ýe se za posamezno
leto izplaþa v veþ delih, je treba to na obrazcu oznaþiti (011a). Opisani naþin velja tudi þe
izplaþevalec ne izplaþa regresa vsem zaposlenim delavcem hkrati, ampak to stori za
posamezne delavce v razliþnih obdobjih.
Pri izplaþilih dohodkov iz delovnega razmerja za veþ mesecev skupaj (na primer: izplaþilo
plaþ po sodni odloþbi za veþ preteklih let, poraþun plaþe, ki se nanaša na vse leto)
izplaþevalec predloži samostojen obrazec z oznako obdobja, na katero se izplaþilo nanaša
(na primer: januar 2008–december 2008).
012 Datum izplaþila
Izplaþevalec vpiše datum izplaþila v obliki DD.MM.LLLL.
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012a Datum plaþila davkov in prispevkov
Izplaþevalec vpiše datum plaþila obraþunanih davkov in prispevkov v obliki DD.MM.LLLL.
Podatek vpiše tudi v primeru, þe le delno poravna obraþunane davke in prispevke. O
naslednjem delnem (oziroma dokonþnem) plaþilu obraþunanih davkov in prispevkov, poroþa
samostojno (na dan delnega oziroma dokonþnega plaþila) z oznako zaporedne številke
plaþila (012b). V tem primeru izpolnjuje le individualne podatke iz obraþuna davþnih
odtegljajev (podatke o dejansko vplaþanih zneskih).
013 Število oseb - rezidentov
Vpiše se število rezidentov, ki se jim izplaþujejo plaþe in nadomestila plaþ ali drugi dohodki iz
delovnega razmerja, za katere se izpolnjuje obrazec.
013a Število zaposlenih invalidov
Vpiše se število zaposlenih invalidov nad predpisano kvoto, ki se jim izplaþujejo dohodki iz
delovnega razmerja, za katere je delodajalec v skladu s 74. þlenom Zakona o zaposlitveni
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07–uradno preþišþeno besedilo;
v nadaljnjem besedilu: ZZRZI) oprošþen plaþila prispevkov za obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje na podlagi odloþbe Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje
zaposlovanja invalidov. Podatek je vkljuþen pod zaporedno številko 013.
014 Število oseb – nerezidentov
Vpiše se število nerezidentov, ki se jim izplaþujejo dohodki iz delovnega razmerja.
015 Neto izplaþilo
Izplaþevalec vpiše znesek neto izplaþila dohodka iz delovnega razmerja. Vpiše se znesek
plaþ in vseh nadomestil plaþ ne glede na to, ali bremenijo delodajalca oziroma jih
delodajalcem povrnejo zavodi ali proraþun, ter znesek drugih dohodkov iz delovnega
razmerja.
Pri izplaþanih dohodkih, ki se vštevajo v davþno osnovo dohodka iz delovnega razmerja nad
doloþeno višino (jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, odpravnine iz poslovnega
razloga in podobno) se vpiše celoten znesek neto izplaþila (tudi tisti del, ki je izplaþan do
višine neobdavþenega zneska).
DOHODKI, OD KATERIH SE IZRAýUNAVA, ODTEGNE IN PLAýA DAVýNI ODTEGLJAJ
ALI PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELOJEMALCEV
101 Plaþa in nadomestila plaþe
Vpiše se znesek plaþ in nadomestil plaþ, ki se v skladu z ZDoh-2 šteje za dohodek iz
delovnega razmerja in je osnova za obraþun prispevkov za socialno varnost delojemalcev, ki
so vkljuþeni v sistem obveznega socialnega zavarovanja v Sloveniji. V znesek so vkljuþena
nadomestila plaþ, ki bremenijo delodajalca (na primer: boleznine do 30 dni) in tista
nadomestila plaþ, ki se refundirajo oziroma jih delodajalcem povrnejo proraþun in zavodi. V
znesek se vštevajo tudi: razlika do minimalne plaþe (zap. št. 104), neplaþana odsotnost (zap.
št. 107), bonitete (zap. št. 108), povraþila stroškov, ki presegajo znesek, doloþen z uredbo
vlade na podlagi 44. þlena ZDoh-2 (zap. št. 109) ter premije za prostovoljno dodatno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje nad doloþeno višino (zap. št. 110).
V ta znesek izplaþevalec ne vkljuþi podatka o plaþah in nadomestilih plaþ, ki jih izplaþa
detaširanim delavcem. Za ta izplaþila izplaþevalec izpolni samostojen obrazec REK-1.
Na opisan naþin vpisujejo podatke tudi invalidska podjetja. Invalidska podjetja prispevke
delojemalcev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje in za
starševsko varstvo samo obraþunajo, vendar jih ne plaþajo in jih kot odstopljena sredstva
porabijo za svoj materialni razvoj. Prispevki za socialno varnost, ki se ne vplaþajo na
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vplaþilne podraþune, se prikažejo samo v stolpcu "obraþunani". Invalidska podjetja
obraþunajo in dejansko plaþajo prispevek za zaposlovanje.
102 Plaþa in nadomestila plaþe – detaširani delavci – dohodki, od katerih se izraþuna,
odtegne in plaþa davþni odtegljaj
Vpiše se znesek plaþ in nadomestil plaþ, ki se skladno z ZDoh-2 šteje za dohodek iz
delovnega razmerja, izplaþan detaširanim delavcem. V znesek so vkljuþena nadomestila
plaþ, izplaþana tem delavcem, ki bremenijo delodajalca (na primer: boleznine do 30 dni) in
tudi tista nadomestila plaþ, ki se refundirajo oziroma, ki jih delodajalcem povrnejo proraþun in
zavodi. V znesek se vštevajo tudi bonitete (zap. št. 108), povraþila stroškov v delu, ki
presegajo znesek, doloþen z uredbo vlade na podlagi 44. þlena ZDoh-2 (zap. št. 109) ter
premije za prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje nad doloþeno višino
(zap. št. 110).
Vpiše se tudi znesek plaþ in nadomestil plaþ, ki je izplaþan delojemalcem, zaposlenim na
trgovski ladji dolge plovbe, ki pluje po odprtem morju, þe je v pogodbi o zaposlitvi doloþeno,
da so na ladjo vkrcani najmanj za dobo šest mesecev ali þe so zaradi take zaposlitve odsotni
iz Slovenije vsaj šest mesecev v davþnem letu, in sicer le znesek, ki se všteva v davþno
osnovo (50 % izplaþanega dohodka).
103 Plaþa in nadomestila plaþe – detaširani delavci – v delu, ki se všteva v osnovo za
prispevke za socialno varnost
Vpiše se znesek plaþe za enaka dela v Republiki Sloveniji, od katere se v skladu z drugim
odstavkom 3. þlena Zakona o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št.5/96, 18/96, ZDavP, 34/96, 87/97-ZDavP-A, 3/98, 106/99-ZPIZ-1, 81/00 in 97/01-ZSDP, 97/01; v
nadaljnjem besedilu: ZPSV) plaþujejo prispevki za socialno varnost, þe ni z mednarodno
pogodbo doloþeno drugaþe. V znesek so vkljuþena tudi nadomestila plaþ, izplaþana tem
delavcem, ki bremenijo delodajalca (na primer: boleznine do 30 dni, neplaþana odsotnost) in
tista nadomestila plaþ, ki se refundirajo oziroma jih delodajalcem povrnejo proraþun in
zavodi. V znesek se vštevajo tudi: razlika do minimalne plaþe (zap. št. 104), neplaþana
odsotnost (zap. št. 107), bonitete (zap. št. 108), povraþila stroškov, ki presegajo znesek,
doloþen z uredbo vlade na podlagi 44. þlena ZDoh-2 (zap. št. 109) ter premije za
prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje nad doloþeno višino (zap. št.
110).
104 Razlika do minimalne plaþe
Vpiše se znesek razlike do minimalne plaþe, ki je osnova za obraþun prispevkov za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje in prispevkov za starševsko varstvo v skladu z
Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06-uradno
preþišþeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1) in Zakonom o starševskem varstvu in
družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/06-uradno preþišþeno besedilo in 10/08, v
nadaljnjem besedilu: ZSDP), þe je izplaþana plaþa oziroma nadomestilo plaþe nižje od
minimalne plaþe. Podatek je že vkljuþen pod zaporedno številko 101 oziroma 103.
Zavezanec za plaþilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavarovanca in
delodajalca od navedene razlike je delodajalec. Prispevki za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje zavarovanca od razlike do minimalne plaþe se vpišejo pod zaporedno številko
505.
105 Nadomestila plaþ, ki ne bremenijo delodajalcev
Vpiše se znesek tistih nadomestil plaþ, ki ne bremenijo delodajalca, ki izplaþuje plaþe, ter jih
delodajalcem povrnejo zavodi in proraþun. Podatek je že vkljuþen pod zaporednima
številkama 101 oziroma 102 in 103. V podatek so vkljuþena tudi izplaþana nadomestila po
ZPIZ-1.
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106 Nadomestila po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanja
Vpiše se del zneska nadomestil iz zaporedne številke 105, ki jih delodajalec izplaþuje v
skladu z ZPIZ-1.
107 Neplaþana odsotnost
Vpiše se osnova za prispevke za socialno varnost v primeru neplaþane odsotnosti z dela, od
katere delodajalec obraþuna in plaþa prispevke za socialno varnost, razen prispevka za
zaposlovanje, ki ga za te primere ni treba obraþunati in plaþati. Znesek osnove je vkljuþen
pod zaporedno številko 101 oziroma 103.
Pri neplaþani odsotnosti z dela iz 190. þlena ZPIZ-1, je delodajalec zavezanec za plaþilo
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavarovanca in delodajalca.
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavarovanca za neplaþano odsotnost se
vpisuje pod zaporedno številko 506.
108 Bonitete
Vpiše se podatek za vse dohodke v obliki bonitet, ki jih delojemalcem ali njihovim družinskim
þlanom zagotavlja delodajalec v zvezi z zaposlitvijo ter se v posameznem mesecu vštevajo v
osnovo za dohodnino in v osnovo za prispevke za socialno varnost. Podatek se vpisuje tudi,
kadar se bonitete izplaþujejo v zvezi z drugimi dohodki iz delovnega razmerja (ki jih
izplaþevalec vpisuje pod zaporedno število 111), vendar pa izplaþevalec zneska bonitete ne
vkljuþuje v znesek dohodka pod zaporedno številko 111.
109 Povraþila stroškov nad višino, doloþeno z uredbo vlade
Vpiše se znesek povraþil stroškov, ki presega znesek, doloþen z uredbo vlade na podlagi 44.
þlena ZDoh-2. Podatek se vpisuje tudi, kadar se povraþila stroškov nad višino, doloþeno z
uredbo vlade na podlagi 44. þlena ZDoh-2, izplaþujejo v zvezi z drugimi dohodki iz delovnega
razmerja (ki jih izplaþevalec vpisuje pod zaporedno število 111), vendar pa izplaþevalec
zneska povraþil stroškov nad višino, doloþeno z uredbo vlade na podlagi 44. þlena ZDoh-2,
ne vkljuþuje v znesek dohodka pod zaporedno številko 111.
110 Premije za prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje nad
doloþeno višino
Vpiše se znesek dohodka, ki se všteva v davþno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in
je osnova za obraþun prispevkov od premij za prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, ki jih za raþun delojemalca-zavarovanca plaþuje delodajalec izvajalcu
pokojninskega naþrta s sedežem v Sloveniji ali v državi þlanici EU. Podatek je vkljuþen pod
zaporedno številko 101 oziroma 102 in 103.
- ýe delodajalec delno ali v celoti plaþuje premije za prostovoljno dodatno pokojninsko
in invalidsko zavarovanje po pokojninskem naþrtu, ki je odobren in vpisan v poseben
register v skladu s predpisi, ki urejajo prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, se vpiše znesek, ki presega znesek premij, ki se ne všteva v davþno
osnovo dohodka iz delovnega razmerja po drugi toþki prvega odstavka 44. þlena
ZDoh-2.
- ýe delodajalec delno ali v celoti plaþuje premije za prostovoljno dodatno pokojninsko
zavarovanje po pokojninskem naþrtu, ki ni odobren in vpisan v poseben register v
skladu s predpisi, ki urejajo prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, se vpiše celoten znesek plaþanih premij.
111 Drugi dohodki iz delovnega razmerja (razen regresa za letni dopust), od katerih se
izraþuna, odtegne in plaþa davþni odtegljaj
Vpiše se znesek izplaþanega dohodka iz delovnega razmerja v delu, ki se všteva v davþno
osnovo dohodka iz delovnega razmerja:
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jubilejna nagrada za skupno delovno dobo ali za skupno delovno dobo pri
zadnjem delodajalcu, odpravnina ob upokojitvi in enkratna solidarnostna
pomoþ
Vpiše se znesek izplaþanega dohodka v delu, ki presega znesek, doloþen z uredbo vlade
na podlagi 44. þlena ZDoh-2.
-

- odpravnina iz poslovnih razlogov, odpravnina iz razloga nesposobnosti
Vpiše se znesek izplaþanega dohodka v delu, ki presega znesek, neobdavþen v skladu z
9. toþko prvega odstavka 44. þlena ZDoh-2.
druga izplaþila delodajalca v zvezi s prenehanjem zaposlitve, nadomestilo
delodajalca zaradi pogoja v zvezi z zaposlitvijo ali zaradi spremembe v teh
pogojih, prejemki zaradi zaþasnega neizplaþila dohodka iz zaposlitve, dohodek
na podlagi udeležbe v dobiþku, drugi dohodki iz delovnega razmerja
Vpiše se znesek izplaþanega dohodka.

-

nadomestilo za uporabo lastnega orodja, naprav in predmetov (razen osebnih
vozil), potrebnih za opravljanje dela na delovnem mestu
Vpiše se znesek izplaþanega nadomestila v delu, ki presega znesek, neobdavþen v
skladu s 6. toþko prvega odstavka 44. þlena ZDoh-2.
-

nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu v skladu s predpisi,
ki urejajo delovna razmerja
Vpiše se znesek izplaþanega nadomestila v delu, ki presega znesek, neobdavþen v
skladu z 10. toþko prvega odstavka 44. þlena ZDoh-2.
-

- dohodek, prejet za opravljeno avtorsko delo v okviru delovnega razmerja
Vpiše se znesek izplaþanega dohodka, ki izhaja iz avtorskega dela, ustvarjenega iz
delovnega razmerja, iz izvedbe avtorskega in folklornega dela iz delovnega razmerja ter
dohodek ki izhaja iz inovacij, ustvarjenih v delovnem razmerju, ne glede na obliko
pogodbe, ki je podlaga za izplaþilo navedenega dohodka.
dohodek, prejet za vodenje poslovnega subjekta, ki je pravna oseba, na podlagi
poslovnega razmerja
Vpiše se znesek izplaþanega dohodka za vodenje poslovnega subjekta na podlagi
poslovnega razmerja.
-

dohodek, prejet iz naslova prostovoljnega pokojninskega in invalidskega
zavarovanja
Vpiše se znesek izplaþanega dohodka.
-

Za delojemalce, zaposlene na trgovski ladji dolge plovbe, ki pluje po odprtem morju, þe je v
pogodbi o zaposlitvi doloþeno, da so na ladjo vkrcani najmanj za dobo šest mesecev ali þe
so zaradi take zaposlitve odsotni iz Slovenije vsaj šest mesecev v davþnem letu, se vpiše
znesek dohodka, ki se všteva v davþno osnovo (50 % izplaþanega dohodka).
112 Drugi dohodki iz delovnega razmerja (razen regresa za letni dopust) v delu, ki se
všteva v osnovo za prispevke za socialno varnost
Vpiše se znesek izplaþanega dohodka iz delovnega razmerja, in sicer:
jubilejna nagrada za skupno delovno dobo ali za skupno delovno dobo pri
zadnjem delodajalcu, odpravnina ob upokojitvi in enkratna solidarnostna
pomoþ
Vpiše se znesek izplaþanega dohodka v delu, ki presega znesek, doloþen z uredbo vlade
na podlagi 44. þlena ZDoh-2.
-
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- odpravnina iz poslovnih razlogov
Vpiše se znesek izplaþanega dohodka, þe odpravnina ni izplaþana v znesku in pod
pogoji, kakršne doloþa Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07, v
nadaljnjem besedilu: ZDR). ýe je odpravnina izplaþana v znesku in pod pogoji, kakršne
doloþa ZDR, se podatek ne vpisuje.
- odpravnina iz razloga nesposobnosti
Vpiše se znesek izplaþanega dohodka.
nadomestilo za uporabo lastnega orodja, naprav in predmetov (razen osebnih
vozil), potrebnih za opravljanje dela na delovnem mestu
Vpiše se znesek izplaþanega nadomestila.

-

nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu v skladu s predpisi,
ki urejajo delovna razmerja
Vpiše se znesek izplaþanega nadomestila.
-

druga izplaþila delodajalca v zvezi s prenehanjem zaposlitve, nadomestilo
delodajalca zaradi pogoja v zvezi z zaposlitvijo ali zaradi spremembe v teh
pogojih, prejemki zaradi zaþasnega neizplaþila dohodka iz zaposlitve, dohodek
na podlagi udeležbe v dobiþku in drugi dohodki iz delovnega razmerja
Vpiše se znesek izplaþanega dohodka.

-

Podatke pod zaporednima številkama 111 in 112 na opisan naþin vpisujejo tudi izplaþevalci,
ki izplaþujejo tovrstne dohodke detaširanim delavcem in izplaþevalci – invalidska podjetja.
113 Regres za letni dopust
Vpiše se znesek izplaþanega regresa za letni dopust.
Za delojemalce, zaposlene na trgovski ladji dolge plovbe, ki pluje po odprtem morju, þe je v
pogodbi o zaposlitvi doloþeno, da so na ladjo vkrcani najmanj za dobo šest mesecev ali þe
so zaradi take zaposlitve odsotni iz Slovenije vsaj šest mesecev v davþnem letu, se vpiše
znesek, ki se všteva v davþno osnovo (50 % izplaþanega regresa).
114 Regres za letni dopust, ki presega 70 % PPPM
Vpiše se znesek izplaþanega regresa v delu, ki presega 70 % povpreþne plaþe
predpreteklega meseca zaposlenih v Republiki Sloveniji. Od te višine se v skladu z ZPSV
obraþunajo in plaþajo prispevki za socialno varnost. ýe se izplaþilo regresa opravi v dveh ali
veþ delih, se pri izplaþilu naslednjega oziroma zadnjega dela regresa ugotovi celotna višina
regresa in izvrši obraþun prispevkov od posameznih delov regresa za letni dopust.
115 Dohodki, izplaþani zaposlenim invalidom nad predpisano kvoto – osnova za
prispevke
Vpiše se znesek dohodkov iz delovnega razmerja, ki se izplaþujejo zaposlenim invalidom, za
katere je delodajalec v skladu s 74. þlenom ZZRZI oprošþen plaþila prispevkov za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi odloþbe Sklada Republike Slovenije za
vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Podatek je že vkljuþen pod zaporednimi številkami
101, 102 in 103 oziroma 111, 112 in 114. V znesek se ne vkljuþujejo nadomestila po
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pod zaporedno številko 106.
Od vpisane osnove se prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delojemalcev
samo obraþunajo, ne pa tudi plaþajo. Podatki o teh prispevkih se vpišejo samo v stolpec
"obraþunani" (zaporedne številke 502, 505 in 506).
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II. OSNOVE ZA IZRAýUN DAVýNEGA ODTEGLJAJA

Podatki se vpisujejo kot seštevek osnov za izraþun davþnega odtegljaja od dohodkov iz
delovnega razmerja, ki jih ugotovi izplaþevalec za vsakega posameznega zaposlenega.
201 Glavni delodajalec
Izplaþevalec vpiše seštevek osnov za izraþun davþnega odtegljaja od izplaþanih dohodkov iz
delovnega razmerja zaposlenim, ki jih ti dosegajo pri njem kot glavnem delodajalcu.
202 Drugi delodajalec
Izplaþevalec vpiše seštevek osnov za izraþun davþnega odtegljaja od izplaþanih dohodkov iz
delovnega razmerja zaposlenim, ki jih ti dosegajo pri njem kot drugem delodajalcu.
203 Od dohodkov nerezidentov, ki uveljavljajo ugodnosti iz mednarodnih pogodb
Vpiše se del zneska osnov iz zaporednih številk 201 in 202, ki je seštevek osnov za izraþun
davþnega odtegljaja od izplaþanih dohodkov iz delovnega razmerja nerezidentom, ki
uveljavljajo ugodnosti iz mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavþevanja ali
druge mednarodne pogodbe. Izplaþevalec vpiše podatek, þe je pred dnevom izplaþila
dohodka prejel odloþbo davþnega organa iz tretjega odstavka 260. þlena ZDavP-2. Od te
osnove se v skladu s þetrtim odstavkom 260. þlena ZDavP-2 izraþuna davþni odtegljaj po
nižji stopnji, kakor je doloþena z ZDoh-2, oziroma se davek od tega dohodka ne odtegne.
204 Od dohodkov rezidentov, ki uveljavljajo ugodnosti iz mednarodnih pogodb
Vpiše se del zneska osnov iz zaporednih številk 201 in 202, ki je seštevek osnov za izraþun
davþnega odtegljaja od izplaþanih dohodkov iz delovnega razmerja rezidentom (detaširanim
delavcem), ki uveljavljajo odbitek za ustrezni znesek plaþanega davka v tujini oziroma
oprostitev plaþila davþnega odtegljaja od teh dohodkov. Izplaþevalec vpiše znesek, þe
razpolaga z ustreznimi dokazili glede davþne obveznosti zavezanca rezidenta izven
Slovenije, zlasti o znesku davka, plaþanega v tujini, o osnovi za plaþilo davka ter o tem, da je
znesek davka, plaþan v tujini, dokonþen in dejansko plaþan.
III. OSNOVE ZA IZRAýUN PRISPEVKOV DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
301 Osnova za prispevke
Vpiše se osnova za obraþun prispevkov delodajalcev od plaþ in nadomestil plaþ, ki bremenijo
delodajalca, ter tistih nadomestil plaþ, ki jih delodajalcem povrnejo proraþun in zavodi, razen
nadomestil po ZPIZ-1. V znesek se vštevajo tudi: razlika do minimalne plaþe (zap. št. 104),
neplaþana odsotnost (zap. št. 303), bonitete (zap. št. 108), povraþila stroškov, ki presegajo
znesek, doloþen z uredbo vlade na podlagi 44. þlena ZDoh-2 (zap. št. 109) ter premije za
prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje nad doloþeno višino (zap. št.
110).
Pri izplaþilu drugih prejemkov iz delovnega razmerja, ki se vštevajo v osnovo za prispevke za
socialno varnost delojemalcev, izplaþevalci v to osnovo vpišejo tudi osnovo za prispevke
delodajalcev od teh prejemkov.
Podatek na opisan naþin vpisujejo tudi invalidska podjetja.
Invalidska podjetja morajo prispevke delodajalcev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
za zdravstveno zavarovanje in za starševsko varstvo samo obraþunati, vendar jih ne plaþajo
in jih kot odstopljena sredstva porabijo za svoj materialni razvoj. Prispevki, ki se ne plaþajo,
se prikažejo v stolpcu »obraþunani«. Invalidska podjetja morajo obraþunati in plaþati
prispevek delodajalca za zaposlovanje.
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302 Osnova za prispevke – detaširani delavci
Vpiše se osnova za obraþun prispevkov delodajalcev, to je plaþa za enaka dela v Sloveniji,
þe ni z mednarodno pogodbo doloþeno drugaþe. V osnovo se vštevajo tudi nadomestila plaþ,
izplaþana detaširanim delavcem, ki bremenijo delodajalca in tista nadomestila plaþ, ki jih
delodajalcem povrnejo proraþun in zavodi. V osnovo se vštevajo tudi bonitete in stimulacije
ter povraþila stroškov v delu, ki presega znesek doloþen z uredbo vlade na podlagi 44. þlena
ZDoh-2.
Pri izplaþilih drugih prejemkov iz delovnega razmerja detaširanim delavcem, ki se vštevajo v
osnovo za prispevke za socialno varnost delojemalcev, izplaþevalci pod to zaporedno
številko vpišejo tudi osnovo za prispevke delodajalcev od teh dohodkov.
303 Osnova za prispevke – neplaþana odsotnost
Vpiše se osnova za prispevke za socialno varnost v primeru neplaþane odsotnosti z dela, od
katere se obraþunajo in plaþajo prispevki za socialno varnost. Podatek je že vkljuþen v
zaporedni številki 301 oziroma 302. Od te osnove se plaþajo prispevki delodajalca za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje in za starševsko varstvo,
ne plaþata pa se prispevek delodajalca za zaposlovanje in za zdravstveno zavarovanje za
primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.
304 Osnova za prispevke od bonitet v primerih prejemanja nadomestil
Vpiše se osnova za prispevke delodajalcev, þe zaposleni prejemajo nadomestila plaþ za
odsotnost z dela od drugih izplaþevalcev (nadomestila ne bremenijo delodajalca, na primer:
starševsko nadomestilo, nadomestilo zaradi bolezni nad 30 dni), v tem þasu pa pri
delodajalcu dosegajo bonitete. Vpiše se znesek bonitet, izplaþanih zaposlenim v þasu, ko jim
nadomestilo plaþe zagotavlja drug izplaþevalec (na primer: Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije), od katerih se obraþunajo in
plaþajo prispevki delodajalca.
305 Osnova za prispevke od premij za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje,
v primerih prejemanja nadomestil
Vpiše se osnova za prispevke delodajalcev, þe zaposleni prejemajo nadomestila plaþ za
odsotnost z dela od drugih izplaþevalcev (nadomestila ne bremenijo delodajalca, na primer:
starševski dopust, nadomestilo zaradi bolezni nad 30 dni), delodajalec pa, v þasu ko
zaposleni prejema nadomestilo plaþe zaradi odsotnosti z dela, za te zaposlene plaþuje
premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Vpiše se znesek, ki je osnova
za obraþun prispevkov delodajalca, in sicer:
- þe delodajalec delno ali v celoti plaþuje premije za prostovoljno dodatno pokojninsko
zavarovanje po pokojninskem naþrtu, ki je odobren in vpisan v poseben register v
skladu s predpisi, ki urejajo prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, je osnova le znesek premij, ki presega znesek premij, ki se ne všteva v
davþno osnovo dohodka iz delovnega razmerja po 2. toþki prvega odstavka 44. þlena
ZDoh-2,
- þe delodajalec delno ali v celoti plaþuje premije za prostovoljno dodatno pokojninsko
zavarovanje po pokojninskem naþrtu, ki ni odobren in vpisan v poseben register v
skladu s predpisi, ki urejajo prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, je osnova celoten znesek plaþanih premij.
306 Osnova za prispevke – zaposleni po programu za zagotavljanje sredstev družbam
za sofinanciranje plaþ (1)
Vpiše se osnova za prispevke delodajalcev v primeru izplaþila plaþ zaposlenim (osebam,
starejšim od 55 let, ki so bile prijavljene na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje) v
skladu s tretjim odstavkom 53. þlena Zakona o izvrševanju proraþuna Republike Slovenije za
leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS0405) ter v skladu
s prvim odstavkom 45. þlena Zakona o izvrševanju proraþuna Republike Slovenije za leti
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2006 in 2007 (Uradni list RS, št. 116/05; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS0607). Podatek je že
vkljuþen pod zaporedno številko 301.
Izplaþevalec vpiše podatek, þe je kot delodajalec pod doloþenimi pogoji zaposlil osebo
starejšo od 55 let, prijavljeno na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ob zaposlitvi
pa je pridobil posebno potrdilo tega zavoda. Od navedene osnove je delodajalec oprošþen
plaþila prispevkov za to osebo za eno leto. Od te osnove se prispevki delodajalca samo
obraþunajo ne pa tudi plaþajo. Podatki o teh prispevkih se vpišejo samo v stolpec
»obraþunani«.
307 Osnova za prispevke – zaposleni po programu za zagotavljanje sredstev družbam
za sofinanciranje plaþ (2)
Izplaþevalec vpiše podatek, þe je kot delodajalec pod doloþenimi pogoji (iz þetrtega odstavka
53. þlena ZIPRS0405 in drugega odstavka 45. þlena ZIPRS0607) zaposlil osebo z
dokonþano visoko stopnjo izobrazbe, prijavljeno na Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje, ob zaposlitvi pa je pridobil posebno potrdilo tega zavoda.
308 Osnova za prispevke – zaposleni invalidi nad predpisano kvoto
Vpiše se osnova za prispevke delodajalcev od dohodkov iz delovnega razmerja, ki se
izplaþujejo zaposlenim invalidom, za katere je delodajalec v skladu s 74. þlenom ZZRZI
oprošþen plaþila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi odloþbe
Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Podatek je že vkljuþen
pod zaporedno številko 301 oziroma 302.
Od te osnove se prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delodajalcev samo
obraþunajo ne pa tudi plaþajo. Podatki o teh prispevkih se vpišejo samo v stolpec
«obraþunani« (zaporedna številka 602).
IV. DAVýNI ODTEGLJAJ
401 Glavni delodajalec
Izplaþevalec vpiše znesek davþnega odtegljaja od izplaþanih dohodkov iz delovnega
razmerja zaposlenih, ki jih le-ti dosegajo pri njem kot glavnem delodajalcu.
402 Od tega po nižji stopnji (260. þlen ZDavP-2)
Vpiše se del zneska davþnega odtegljaja iz zaporedne številke 401, ki je znesek davþnega
odtegljaja, izraþunanega po nižji stopnji (v skladu z 261. þlenom ZDavP-2).
403 Drugi delodajalec
Izplaþevalec vpiše znesek davþnega odtegljaja od izplaþanih dohodkov iz delovnega
razmerja zaposlenih, ki jih ti dosegajo pri njem kot drugem delodajalcu.
404 Od tega po nižji stopnji (260. þlen ZDavP-2)
Vpiše se del zneska davþnega odtegljaja iz zaporedne številke 403, ki je znesek davþnega
odtegljaja, izraþunanega po nižji stopnji (v skladu z 260. þlenom ZDavP-2).
405 Odbitek davka, plaþanega v tujini
Podatek se vpisuje pri izplaþilu dohodkov iz delovnega razmerja rezidentu, ki uveljavlja
odbitek za ustrezni znesek plaþanega davka v tujini od teh dohodkov. Izplaþevalec vpiše
znesek odbitka davka, ki se upošteva pri izraþunu davþnega odtegljaja, þe razpolaga z
ustreznimi dokazili glede davþne obveznosti zavezanca rezidenta izven Slovenije.
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V. PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELOJEMALCEV
Pod zaporedne številke od 501 do 507 se vpišejo zneski prispevkov za socialno varnost
delojemalcev, ki jih izplaþevalec izraþuna, odtegne in plaþa v skladu s predpisi o prispevkih
za socialno varnost.
VI. PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
Pod zaporedne številke od 601 do 607 se vpišejo zneski prispevkov delodajalcev za socialno
varnost, ki jih delodajalec obraþuna in plaþa v skladu s predpisi o prispevkih za socialno
varnost.
VII. PRISPEVKI ZA ZAVAROVALNO DOBO, KI SE ŠTEJE S POVEýANJEM
Pod zaporedne številke od 701 do 705 se vpišejo osnove za obraþun prispevkov za
zavarovalno dobo s poveþanjem in zneski prispevkov za zavarovalno dobo s poveþanjem. V
osnovo za obraþun teh prispevkov se vštevajo tudi bonitete ter povraþila stroškov v zvezi z
delom v delu, ki presegajo znesek, doloþen z uredbo vlade na podlagi 44. þlena ZDoh-2 kot
neobdavþen, ter drugi prejemki iz delovnega razmerja, v skladu z ZPSV. V osnovo za te
prispevke se ne vštevajo odpravnine, izplaþane zaradi prenehanja delovnega razmerja iz
operativnih razlogov v skladu z ZDR, od katerih se prispevki za socialno varnost ne plaþujejo
in premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki se ne vštevajo v davþno
osnovo v skladu z 2. toþko prvega odstavka 44. þlena ZDoh-2.
V te osnove se poleg plaþ in nadomestil plaþ vštevajo tudi tista nadomestila plaþ, ki jih
delodajalcem povrnejo proraþun in zavodi.
VIII. PRISPEVEK ZA OBVEZNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE IN
PREMIJE PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA
ZAVAROVANJA
801 Prispevek za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje
Vpiše se število zavarovancev, vkljuþenih v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje v
skladu z ZPIZ-1 in znesek vplaþanih prispevkov v obvezno dodatno pokojninsko
zavarovanje.
802 Premija delodajalca za prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje delojemalcev
Vpiše se število zavarovancev-delojemalcev, za katere delodajalec deloma ali v celoti
plaþuje premijo prostovoljnega dodatnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja
izvajalcu pokojninskega naþrta s sedežem v Sloveniji ali državi þlanici EU, po pokojninskem
naþrtu, ki je odobren in vpisan v poseben register v skladu s predpisi, ki urejajo prostovoljno
dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ter znesek vplaþanih premij.
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Obraþun davþnih odtegljajev od plaþil vajencem, dijakom in študentom za
obvezno praktiþno delo – REK-1a
Splošna navodila

Posamezni zneski se vpisujejo v eurih, zaokroženi na dve decimalni mesti.
Podatke skladno s tem poglavjem predložijo davþnemu organu izplaþevalci dohodkov
vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktiþno delo.
Izplaþevalci predložijo podatke tudi þe je osnova za davþni odtegljaj enaka niþ (0).
Davþnemu organu se podatki predložijo tudi þe izplaþevalec izplaþa nagrado, od katere v
skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obraþuna in ne plaþa
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter jih zato vpiše le v stolpec
«obraþunani».
Za izpolnjevanje podatkov o izplaþevalcu oziroma pooblašþencu in splošnih podatkov o
izplaþanem dohodku se smiselno uporabljajo navodila za predložitev podatkov o obraþunu
davþnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja.
1.2.2

Opis podatkov

PODATKI O IZPLAýANEM DOHODKU
015 Neto izplaþilo
Vpiše se znesek celotnega neto izplaþila, tudi v primeru, þe se plaþila vajencem dijakom in
študentom izplaþujejo v višini, ki presega neobdavþen znesek (v tem primeru znesek neto
izplaþila pomeni razliko med zneskom dohodka iz zaporedne številke 101 in zneskom
izraþunanega davþnega odtegljaja).
010 Vrsta dohodka
Izplaþevalec izbere ustrezno šifro vrste dohodka s seznama vrst dohodkov, ki je
objavljen na spletni strani DURS.
I. OSNOVE ZA IZRAýUN DAVýNEGA ODTEGLJAJA
101 Dohodek
Vpiše se znesek izplaþanega dohodka.
102 Davþna osnova
Vpiše se del dohodka iz zaporedne številke 101, ki presega neobdavþen znesek, ki je v
skladu z 8. toþko prvega odstavka 44. þlena ZDoh-2, doloþen z uredbo vlade.
103 Davþna osnova – nerezident, ki uveljavlja ugodnosti iz mednarodnih pogodb
Vpiše se del zneska iz zaporedne številke 102, ki je osnova za izraþun davþnega odtegljaja
za nerezidente, ki uveljavljajo ugodnosti iz mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega
obdavþevanja ali druge mednarodne pogodbe. Izplaþevalec vpiše podatek, þe je pred
dnevom izplaþila dohodka prejel odloþbo davþnega organa iz tretjega odstavka 260. þlena
ZDavP-2. Od te osnove se v skladu s þetrtim odstavkom 260. þlena ZDavP-2 izraþuna
davþni odtegljaj po nižji stopnji, kakor je doloþena z ZDoh-2, oziroma se davek od tega
dohodka ne odtegne.
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201–205 OSNOVE ZA IZRAýUN PRISPEVKA ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO
ZAVAROVANJE
Podatki se vpisujejo, kadar se obraþun davþnih odtegljajev predloži ob izplaþilu nagrade
vajencem, ki se izobražujejo po predpisih, ki urejajo vajeniško razmerje na podlagi Zakona o
poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00, v nadaljnjem
besedilu: ZPSI).
Vpiše se osnova za prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, loþeno po letnikih
šolanja. Osnova za prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je za navedene
osebe meseþna nagrada vajenca, vendar ta osnova ne more biti nižja od polovice zneska
minimalne plaþe.
V skladu z ZPSI prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje vajencev plaþujeta
država in delodajalec, in sicer:
- država v celoti za prvi letnik in 50 % za naslednje letnike,
- delodajalec pa razliko do polnega zneska prispevka.
II. DAVýNI ODTEGLJAJ
301 DAVýNI ODTEGLJAJ
Izplaþevalec vpiše znesek davþnega odtegljaja od izplaþanih dohodkov vajencem, dijakom in
študentom za obvezno praktiþno delo.
III. PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
311 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Pri izplaþilu nagrad vajencem se vpišejo podatki:
- znesek prispevka, ki ga plaþa država, v stolpec «obraþunani»,
- znesek prispevka, ki bremeni delodajalca, v stolpec «za plaþilo».
Pri izplaþilu dohodkov za opravljanje obvezne prakse dijakov in študentov, se vpiše znesek
prispevka, obraþunanega skladno s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
312 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Vpiše se znesek prispevka za zdravstveno zavarovanje, ki ga izplaþevalec obraþuna skladno
s predpisi o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Stran

3714 /

1.3
1.3.1

Št.

37 / 15. 4. 2008

Uradni list Republike Slovenije

Obraþun davþnih odtegljajev od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz
naslova obveznega socialnega zavarovanja - REK-1b
Splošna navodila

Posamezni zneski se vpisujejo v eurih, zaokroženi na dve decimalni mesti.
Podatke skladno s tem poglavjem predložijo davþnemu organu izplaþevalci pokojnin,
nadomestil plaþ, drugih nadomestil in drugih dohodkov, izplaþanih iz naslova obveznega
socialnega zavarovanja (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za
zdravje, Ministrstvo za obrambo, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
obþine, Jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije in drugi).
Navedeni izplaþevalci predložijo podatke samo, þe jih izplaþujejo upraviþencem neposredno
(ne pa tudi v primeru, ko izplaþevalcem-delodajalcem le povrnejo že izplaþana nadomestila).
Za izpolnjevanje podatkov o izplaþevalcu oziroma pooblašþencu in splošnih podatkov o
izplaþanem dohodku se smiselno uporabljajo navodila za predložitev podatkov o obraþunu
davþnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja.
Izplaþevalci vpišejo te podatke po vrstah, osnovah in stopnjah v skladu s predpisi in
posebnim dogovorom s pristojnim davþnim uradom.
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Obraþun davþnih odtegljajev za dohodke po ZDoh-2, ki niso dohodki iz
delovnega razmerja – REK-2

1.4.1

Splošna navodila

Posamezni zneski se vpisujejo v eurih, zaokroženi na dve decimalni mesti.
Podatke skladno s tem poglavjem predložijo davþnemu organu izplaþevalci ob izplaþilu
ostalih dohodkov po ZDoh-2 (razen dohodkov iz delovnega razmerja), od katerih se
izraþunava, odteguje in plaþuje davþni odtegljaj ter obraþunavajo in plaþujejo prispevki za
socialno varnost.
Davþnemu organu se za vsak izplaþan dohodek, naveden v tem delu navodila predloži
samostojen obraþun davþnih odtegljajev, ne glede na to, da so razliþni dohodki izplaþani
istoþasno.
Izplaþevalec predloži podatke tudi za izplaþane dohodke, od katerih se ob izplaþilu v skladu z
ZDoh-2 in ZDavP-2 ne odtegne in plaþa davþni odtegljaj, vendar pa se ti dohodki vštevajo v
letno davþno osnovo po ZDoh-2 kot primeroma dohodki za opravljeno študentsko delo do
400 eurov in dohodki, od katerih se davþni odtegljaj v skladu z 282. þlenom ZDavP-2 ne
odtegne in ne plaþa, þe izraþunani znesek akontacije dohodnine ne presega 20 eurov.
Izplaþevalec predloži podatke tudi za izplaþane obresti in dividende rezidentom, ki
uveljavljajo oprostitev plaþila davþnega odtegljaja na podlagi mednarodne pogodbe.
Podatke skladno s tem poglavjem predloži tudi verska skupnost ali njen del, kadar
izraþunava akontacijo dohodnine od dohodka verskih delavcev iz þetrtega odstavka 38.
þlena ZDoh-2. Verska skupnost ali njen del predloži podatke davþnemu organu do 15. v
mesecu za pretekli mesec.
Za izpolnjevanje podatkov o izplaþevalcu oziroma pooblašþencu in splošnih podatkov o
izplaþanem dohodku, se smiselno uporabljajo navodila za izpolnjevanje podatkov iz
obraþuna davþnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja razen za podatke, za katere
je v tem delu navodila doloþeno drugaþe.
Pod zaporedno številko 011 Izplaþilo za mesec/leto izplaþevalec vpiše mesec in leto, na
katera se izplaþilo nanaša. ýe se izplaþilo dohodka, za katerega se predlaga obrazec REK2, ne nanaša na meseþno obdobje, se vpišeta mesec in leto, v katerih se izplaþilo izvrši.
Podatki o številu zavarovancev zdravstvenega zavarovanja (zaporedna številka 015a) in o
številu zavarovancev pokojninskega in invalidskega zavarovanja (zaporedna številka 015b)
se v obrazec REK-2 vpisujejo le pri izplaþilu tistih dohodkov, od katerih mora izplaþevalec
obraþunati prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter za zdravstveno
zavarovanje v skladu s predpisi, ki to zavarovanje urejajo.
Pod zaporedno številko 016 Neto izplaþilo izplaþevalec vpiše znesek celotnega neto
izplaþila davþnemu zavezancu (fiziþni osebi) tudi:
- þe se od dohodka, za katerega se predlaga obraþun davþnih odtegljajev, ne
obraþuna in ne plaþa davþni odtegljaj,
- þe se dohodek všteva v davþno osnovo le nad doloþenim zneskom.
Navodila za izpolnjevanje drugih podatkov v tem davþnem obraþunu so doloþena po
posameznih sklopih dohodkov, in sicer:
-

dohodki iz drugega pogodbenega razmerja,

-

dohodki iz dejavnosti,
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-

dohodki iz oddajanja premoženja v najem,

-

dohodki iz prenosa premoženjske pravice,

-

drugi dohodki (105. þlen ZDoh-2),

-

obresti in dividende.
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ýe izpolnjevanje doloþene osnove za izraþun davþnega odtegljaja v posameznem sklopu
dohodkov ni posebej doloþeno, se podatka o tej osnovi v obraþun davþnih odtegljajev ne
vpisuje.
1.4.2

DOHODKI IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA

PODATKI O IZPLAýANEM DOHODKU
010 Vrsta dohodka:
Izbere se ustrezna šifra vrste dohodka s seznama vrst dohodkov, ki je objavljen na
spletni strani DURS.
I. OSNOVE ZA IZRAýUN DAVýNEGA ODTEGLJAJA
101 Dohodek
Vpiše se znesek izplaþanega dohodka.
Pri dohodku verskih delavcev se vpiše znesek dohodka doloþen z uredbo vlade na podlagi
þetrtega odstavka 38. þlena ZDoh-2. Podatek se ne vpisuje za dohodek verskih delavcev, od
katerega se skladno z desetim odstavkom 127. þlena ZDoh-2 ne izraþunava akontacije
dohodnine. Podatki o tem dohodku se vpisujejo le v prikaz individualnih podatkov iz
obraþuna davþnih odtegljajev; verska skupnost ali njen del te podatke predloži enkrat letno,
najkasneje v mesecu decembru za tekoþe davþno leto.
103 Dohodek, izplaþan nerezidentom
Vpiše se del zneska dohodka iz zaporedne številke 101, ki se izplaþuje nerezidentom.
104 Dohodek, od katerega se ne odtegne davþni odtegljaj
Vpiše se del zneska iz zaporedne številke 101, ki se nanaša na:
1. izplaþane dohodke rezidentom, ki glede starosti in statusa izpolnjujejo pogoje za
priznanje olajšave iz tretjega odstavka 113. þlena ZDoh-2, za opravljeno zaþasno ali
obþasno delo na podlagi napotnice pooblašþene organizacije, ki opravlja dejavnost
posredovanja dela dijakom in študentom, v skladu s predpisi s podroþja
zaposlovanja, þe posamezen znesek dohodka ne presega 400 eurov; in
2. izplaþane dohodke rezidentom, od katerih se v skladu z 282. þlenom ZDavP-2 davþni
odtegljaj ne odtegne in ne plaþa, þe izraþunani znesek akontacije dohodnine ne
presega 20 eurov.
105 Bonitete
Vpiše se podatek za vse dohodke v obliki bonitet, ki se zagotavljajo v zvezi z zaposlitvijo na
podlagi drugega pogodbenega razmerja. Podatek je vkljuþen pod zaporedno številko 101.
106 Normirani stroški:
Vpiše se znesek normiranih stroškov v višini 10 % dohodka.
Pri dohodku verskih delavcev se podatek ne vpisuje.
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107 Davþna osnova
Vpiše se znesek davþne osnove od dohodkov iz zaporedne številke 101, od katerih se
odtegne in plaþa davþni odtegljaj, zmanjšan za priznane normirane stroške. V znesek se ne
vkljuþujejo dohodki pod zaporedno številko 104.
Pri dohodku verskih delavcev se vpiše znesek davþne osnove, ki ga verska skupnost ali njen
del ugotovi tako, da od zneska iz zaporedne številke 101 odšteje znesek obveznih
prispevkov za socialno varnost, ki so jih verski delavci plaþali sami.
108 Davþna osnova – nerezidenti, ki uveljavljajo ugodnosti iz mednarodnih pogodb
Vpiše se del zneska davþne osnove iz zaporedne številke 107, ki se nanaša na izplaþane
dohodke nerezidentom, ki uveljavljajo ugodnosti z mednarodne pogodbe o izogibanju
dvojnega obdavþevanja ali druge mednarodne pogodbe. Izplaþevalec vpiše podatek, þe je
pred dnevom izplaþila dohodka prejel odloþbo davþnega organa iz tretjega odstavka 260.
þlena ZDavP-2. Od te osnove se v skladu s þetrtim odstavkom 260. þlena ZDavP-2 izraþuna
davþni odtegljaj po nižji stopnji, kakor je doloþena z ZDoh-2, oziroma se davek od tega
dohodka ne odtegne.
II. DAVýNI ODTEGLJAJ
201 Po splošni stopnji
Vpiše se znesek davþnega odtegljaja po stopnji 25 %.
204 Po nižji stopnji (260. þlen ZDavP-2)
Vpiše se znesek davþnega odtegljaja, izraþunanega po nižji stopnji (v skladu z 260. þlenom
ZDavP-2).
III. PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
Vpišejo se zneski prispevkov za socialno varnost, obraþunanih od osnov in po stopnjah v
skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter predpisi o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Podatek o osnovi za izraþun prispevkov za
socialno varnost se v stolpec »Osnova« ne vpisuje.
Pri dohodku verskih delavcev se podatki o prispevkih za socialno varnost ne vpisujejo.
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DOHODKI IZ DEJAVNOSTI

PODATKI O IZPLAýANEM DOHODKU
010 Vrsta dohodka
Izbere se ustrezna šifra vrste dohodka s seznama vrst dohodkov, ki je objavljen na
spletni strani DURS.
I. OSNOVE ZA IZRAýUN DAVýNEGA ODTEGLJAJA
101 Dohodek
Vpiše se znesek izplaþanega dohodka.
102 Dohodek, izplaþan zavezancem z upoštevanjem posebne osebne olajšave za
samozaposlene v kulturi in novinarstvu
Vpiše se del dohodka iz zaporedne številke 101, ki se izplaþuje zavezancem, katerih davþna
osnova se ugotavlja na podlagi normiranih odhodkov in ki uveljavljajo posebno osebno
olajšavo iz prvega in drugega odstavka 113. þlena ZDoh-2 (samozaposleni v kulturi in
novinarstvu). Izplaþevalec vpiše podatek samo, þe mu je davþni zavezanec-prejemnik
dohodka pred izplaþilom dohodka predložil potrdilo davþnega organa iz tretjega odstavka
311. þlena ZDavP-2.
103 Dohodek, izplaþan nerezidentom
Vpiše se del dohodka iz zaporedne številke 101, ki se izplaþuje nerezidentom.
106 Normirani odhodki
Vpiše se znesek normiranih odhodkov v višini 25 %.
Pri izplaþilu dohodka, ki ga zavezanci dosegajo z opravljanjem kmetijske in dopolnilne
dejavnosti na kmetiji ter z izdelavo ali prodajo izdelkov domaþe in umetnostne obrti, za
katere imajo veljavno pozitivno mnenje pristojne komisije Obrtne zbornice Slovenije, se vpiše
znesek normiranih odhodkov v višini 70 %.
Pri dohodku, od katerega se obraþunava davþni odtegljaj v skladu z 68. þlenom ZDoh-2, se
podatek ne vpisuje.
107 Davþna osnova
Vpiše se seštevek davþnih osnov od posameznih dohodkov. Davþna osnova od dohodkov iz
dejavnosti je vsak posamezen dohodek, zmanjšan za normirane odhodke iz zaporedne
številke 106. Pri ugotavljanju davþne osnove od dohodkov pod zaporedno številko 102 se
upošteva tudi posebna osebna olajšava iz prvega oziroma iz drugega odstavka 113. þlena
ZDoh-2 (pri ugotavljanju davþne osnove se v tem primeru poleg 25 % normiranih odhodkov
prizna tudi zmanjšanje v višini 15 % doseženega dohodka).
108 Davþna osnova – nerezident, ki uveljavlja ugodnosti iz mednarodnih pogodb
Vpiše se del zneska iz zaporedne številke 107, ki se nanaša na izplaþane dohodke iz
dejavnosti nerezidentom, ki uveljavljajo ugodnosti iz mednarodne pogodbe o izogibanju
dvojnega obdavþevanja ali druge mednarodne pogodbe. Izplaþevalec vpiše podatek, þe je
pred dnevom izplaþila dohodka prejel odloþbo davþnega organa iz tretjega odstavka 260.
þlena ZDavP-2. Od te osnove se v skladu s þetrtim odstavkom 260. þlena ZDavP-2 izraþuna
davþni odtegljaj po nižji stopnji, kakor je doloþena z ZDoh-2, oziroma se davek od tega
dohodka ne odtegne.
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110 Davþna osnova – zavezanci, ki uveljavljajo izraþun akontacije dohodnine po
znižani stopnji ali po lestvici
Vpiše se del zneska iz zaporedne številke 107, ki se nanaša na izplaþane dohodke iz
dejavnosti zavezancem, katerih davþna osnova se ugotavlja z upoštevanjem normiranih
odhodkov in ki uveljavljajo znižano stopnjo akontacije dohodnine iz sedmega odstavka 128.
þlena ZDoh-2. Izplaþevalec vpiše podatek samo, þe mu je davþni zavezanec-prejemnik pred
izplaþilom dohodka predložil potrdilo davþnega organa iz tretjega odstavka 311. þlena
ZDavP-2.
II. DAVýNI ODTEGLJAJ
201 Po splošni stopnji
Vpiše se znesek davþnega odtegljaja od izplaþanih dohodkov iz dejavnosti, ki se izraþuna,
odtegne in plaþa po stopnji 25 %.
ýe se izplaþuje dohodek, od katerega se plaþuje davþni odtegljaj v skladu z 68. þlenom
ZDoh-2, se vpiše znesek davþnega odtegljaja, ki se izraþuna, odtegne in plaþa po stopnji 15
%.
203 Po znižani stopnji, po lestvici
Vpiše se znesek davþnega odtegljaja, izraþunanega po znižani stopnji na podlagi petega
odstavka 311. þlena ZDavP-2.
204 Po nižji stopnji (260. þlen ZDavP-2)
Vpiše se znesek davþnega odtegljaja, izraþunanega po nižji stopnji, v skladu s 260. þlenom
ZDavP-2.

1.4.4

DOHODKI IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM

010 Vrsta dohodka
Izbere se ustrezna šifra vrste dohodka s seznama vrst dohodkov, ki je objavljen na
spletni strani DURS.
Za izplaþan dohodek iz oddajanja premoženja v najem, kot nadomestilo za služnost ali
zaradi nemožnosti uporabe premoženja, ki se izplaþa za veþ let, izplaþevalec predloži loþen
obraþun davþnih odtegljajev. V tem primeru poleg izbrane šifre vrste dohodka oznaþi, da gre
za dohodek, ki se povpreþi po tretjem odstavku 120. þlena ZDoh-2 (010a).
I. OSNOVE ZA IZRAýUN DAVýNEGA ODTEGLJAJA
101 Dohodek
Vpiše se znesek izplaþanega dohodka.
ýe izplaþani dohodek, prejet za odstop prostora za izvedbo volitev ali referenduma na
državni ali lokalni ravni, ki so bili izvedeni v skladu z zakonom, preseže 42 eurov, se vpiše
celoten znesek izplaþila.
103 Dohodek, izplaþan nerezidentom
Vpiše se del zneska iz zaporedne številke 101, ki se izplaþuje nerezidentom.
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104 Dohodek, od katerega se ne odtegne davþni odtegljaj
Vpiše se del zneska iz zaporedne številke 101, ki se nanaša na izplaþane dohodke
rezidentom, od katerih se v skladu z 282. þlenom ZDavP-2 davþni odtegljaj ne odtegne in ne
plaþa, þe izraþunani znesek akontacije dohodnine ne presega 20 eurov.
106 Normirani stroški
Vpiše se znesek normiranih stroškov v višini 40 %, razen pri dohodku, doseženem iz
oddajanja kmetijskega ali gozdnega zemljišþa v najem, kjer se normirani stroški ne priznajo
(0 %).
107 Davþna osnova
Vpiše se znesek davþne osnove od dohodkov iz zaporedne številke 101, od katerih se
odtegne in plaþa davþni odtegljaj, zmanjšan za priznane normirane stroške. V znesek se ne
vkljuþujejo dohodki iz zaporedne številke 104.
108 Davþna osnova – nerezident, ki uveljavlja ugodnosti iz mednarodnih pogodb
Vpiše se del zneska iz zaporedne številke 107, ki se nanaša na izplaþane dohodke iz
oddajanja premoženja v najem nerezidentom, ki uveljavljajo ugodnosti iz mednarodne
pogodbe o izogibanju dvojnega obdavþevanja ali druge mednarodne pogodbe. Izplaþevalec
vpiše podatek, þe je pred dnevom izplaþila dohodka prejel odloþbo davþnega organa iz
tretjega odstavka 260. þlena ZDavP-2. Od te osnove se v skladu s þetrtim odstavkom 260.
þlena ZDavP-2 izraþuna davþni odtegljaj po nižji stopnji, kakor je doloþena z ZDoh-2,
oziroma se davek od tega dohodka ne odtegne.
II. DAVýNI ODTEGLJAJ
201 Po splošni stopnji
Vpiše se znesek davþnega odtegljaja, ki se izraþuna, odtegne in plaþa po stopnji 25 %.
204 Po nižji stopnji (260. þlen ZDavP-2)
Vpiše se znesek davþnega odtegljaja, izraþunanega po nižji stopnji, v skladu s 260. þlenom
ZDavP-2.

1.4.5

DOHODKI IZ PRENOSA PREMOŽENJSKE PRAVICE

010 Vrsta dohodka
Izbere se ustrezna šifra vrste dohodka s seznama vrst dohodkov, ki je objavljen na
spletni strani DURS.
I. OSNOVE ZA IZRAýUN DAVýNEGA ODTEGLJAJA
101 Dohodek
Vpiše se znesek izplaþanega dohodka.
103 Dohodek, izplaþan nerezidentom
Vpiše se del zneska dohodka iz zaporedne številke 101, ki se izplaþuje nerezidentom.
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104 Dohodek, od katerega se ne odtegne davþni odtegljaj
Vpiše se del zneska iz zaporedne številke 101, ki se nanaša na izplaþane dohodke
rezidentom, od katerih se v skladu z 282. þlenom ZDavP-2 davþni odtegljaj ne odtegne in ne
plaþa, þe izraþunani znesek akontacije dohodnine ne presega 20 eurov.
106 Normirani stroški
Vpiše se znesek normiranih stroškov v višini 10 %, razen þe se navedeni normirani stroški ne
priznajo. Normirani stroški se ne priznajo:
- imetniku premoženjske pravice, ki ni avtor, izvajalec, izumitelj ali druga oseba, ki ustvari
predmet premoženjske pravice,
- v primeru odstopa uporabe oziroma izkorišþanja ali odstopa pravice do uporabe
oziroma pravice do izkorišþanja osebnega imena, psevdonima ali podobe.
107 Davþna osnova
Vpiše se znesek davþne osnove od dohodkov pod zaporedno številko 101, od katerih se
odtegne in plaþa davþni odtegljaj, zmanjšan za priznane normirane stroške. V znesek se ne
vkljuþujejo dohodki pod zaporedno številko 104.
108 Davþna osnova – nerezident, ki uveljavlja ugodnosti iz mednarodnih pogodb
Vpiše se del zneska iz zaporedne številke 107, ki se nanaša na izplaþane dohodke iz
prenosa premoženjske pravice nerezidentom, ki uveljavljajo ugodnosti iz mednarodne
pogodbe o izogibanju dvojnega obdavþevanja ali druge mednarodne pogodbe. Izplaþevalec
vpiše podatek, þe je pred dnevom izplaþila dohodka prejel odloþbo davþnega organa iz
tretjega odstavka 260. þlena ZDavP-2. Od te osnove se v skladu s þetrtim odstavkom 260.
þlena ZDavP-2 izraþuna davþni odtegljaj po nižji stopnji, kakor je doloþena z ZDoh-2,
oziroma se davek od tega dohodka ne odtegne.
1.4.6

II. DAVýNI ODTEGLJAJ

201 Po splošni stopnji
Vpiše se znesek davþnega odtegljaja, ki se izraþuna, odtegne in plaþa po stopnji 25 %.
204 Po nižji stopnji (260. þlen ZDavP-2)
Vpiše se znesek davþnega odtegljaja, izraþunanega po nižji stopnji, v skladu z 260. þlenom
ZDavP-2.

1.4.7

DRUGI DOHODKI (105. þlen ZDoh-2)

PODATKI O IZPLAýANEM DOHODKU
010 Vrsta dohodka
Izbere se ustrezna šifra vrste dohodka s seznama vrst dohodkov, ki je objavljen na
spletni strani DURS.
Pri izplaþilu odkupne vrednosti javnim uslužbencem iz 11. þlena Zakona o kolektivnem
dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03; v
nadaljnjem besedilu: ZKDPZJU) izplaþevalec predloži loþen obraþun davþnih odtegljajev. V
tem primeru poleg izbrane šifre vrste dohodka oznaþi, da gre za dohodek, ki se povpreþi po
drugem odstavku 11. þlena ZKDPZJU (010a).
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I. OSNOVE ZA IZRAýUN DAVýNEGA ODTEGLJAJA
101 Dohodek
Vpiše se znesek izplaþanega dohodka.
Pri danih darilih se vpiše vrednost daril, ki posamiþno presežejo 42 eurov.
ýe darovalec doloþenemu prejemniku podari veþ daril, ki posamiþno ne presežejo 42 eurov,
njihova skupna vrednost pa v posameznem davþnem letu preseže 84 eurov, se vpiše skupna
vrednost teh daril, obraþun davþnega odtegljaja pa se davþnemu organu predloži ob izplaþilu
darila, s katerim je vrednost vseh daril v davþnem letu presegla 84 eurov. Za morebitna
naslednja dana darila, ki jih v istem davþnem letu prejemniku izplaþa darovalec v teh
primerih, se vpiše vrednost darila, tudi þe posamiþno ne preseže 42 eurov.
Pri izplaþanih dobitkih v nagradnih igrah, ki niso igre na sreþo, pri katerih je potrebno neko
znanje, spretnost ali nakljuþje, se vpiše vrednost teh dobitkov, ki posamiþno presegajo 42
eurov.
Pri izplaþanih kadrovskih in drugih štipendijah za študij v Sloveniji, se vpiše znesek v delu, ki
presega višino minimalne plaþe, pri štipendijah, izplaþanih za študij v tujini, pa v delu, ki
presega znesek minimalne plaþe, poveþane za 60 %.
103 Dohodek, izplaþan nerezidentom:
Vpiše se del dohodkov iz zaporedne številke 101, ki se izplaþujejo nerezidentom.
104 Dohodek, od katerega se ne odtegne davþni odtegljaj
Vpiše se del zneska iz zaporedne številke 101, ki se nanaša na izplaþane dohodke
rezidentom, od katerih se v skladu z 282. þlenom ZDavP-2 davþni odtegljaj ne odtegne in ne
plaþa, þe izraþunani znesek akontacije dohodnine ne presega 20 eurov.
107 Davþna osnova
Vpiše se znesek davþne osnove od dohodkov iz zaporedne številke 101, od katerih se
odtegne in plaþa davþni odtegljaj. V znesek se ne vkljuþujejo dohodki iz zaporedne številke
104.
108 Davþna osnova – nerezidenti, ki uveljavljajo ugodnosti iz mednarodnih pogodb
Vpiše se del zneska iz zaporedne številke 102, ki je davþna osnova od drugih dohodkov,
izplaþanih nerezidentom, ki uveljavljajo ugodnosti iz mednarodne pogodbe o izogibanju
dvojnega obdavþevanja ali druge mednarodne pogodbe. Izplaþevalec vpiše podatek, þe je
pred dnevom izplaþila dohodka prejel odloþbo davþnega organa iz tretjega odstavka 260.
þlena ZDavP-2. Od te osnove se v skladu s þetrtim odstavkom 260. þlena ZDavP-2 izraþuna
davþni odtegljaj po nižji stopnji, kakor je doloþena v ZDoh-2 oziroma se davka od tega
dohodka ne odtegne.
110 Davþna osnova – zavezanci, ki uveljavljajo izraþun akontacije dohodnine po
znižani stopnji ali po lestvici
Vpiše se del zneska iz zaporedne številke 107, ki se nanaša na izplaþane druge dohodke
zavezancem, ki se jim ti dohodki izplaþujejo za redno meseþno obdobje, in ki uveljavljajo
naþin izraþuna akontacije dohodnine iz drugega odstavka 131. þlena ZDoh-2. Izplaþevalec
vpiše podatek samo, þe mu je davþni zavezanec-prejemnik pred izplaþilom dohodka predložil
potrdilo davþnega organa iz tretjega odstavka 322. þlena ZDavP-2.
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II. DAVýNI ODTEGLJAJ
201 Po splošni stopnji
Vpiše se znesek davþnega odtegljaja, ki se izraþuna, odtegne in plaþa po stopnji 25 % od
davþne osnove.
203 Po znižani stopnji, po lestvici
Vpiše se znesek davþnega odtegljaja, izraþunanega upoštevaje stopnje dohodnine in
lestvico iz 122. þlena ZDoh-2, preraþunano na 1/12 leta ter 1/12 letnega zneska olajšav, v
skladu z drugim odstavkom 131. þlena ZDoh-2.
204 Po nižji stopnji (260. þlen ZDavP-2)
Vpiše se znesek davþnega odtegljaja, izraþunanega po nižji stopnji, v skladu z 260. þlenom
ZDavP-2.
III. PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
Vpišejo se zneski prispevkov za socialno varnost, obraþunanih od osnov in po stopnjah v
skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in predpisi o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Podatek o osnovi za izraþun prispevkov za socialno varnost se v stolpec »Osnova« vpiše le
v primeru, þe znesek osnove ni enak dohodku, ki se všteva v osnovo za izraþun davþnega
odtegljaja.

1.4.8

OBRESTI IN DIVIDENDE

PODATKI O IZPLAýANEM DOHODKU
010 Vrsta dohodka
Izbere se ustrezna šifra vrste dohodka s seznama vrst dohodkov, ki je objavljen na
spletni strani DURS.
I. OSNOVE ZA IZRAýUN DAVýNEGA ODTEGLJAJA
101 Dohodek
Vpiše se znesek izplaþanega dohodka.
103 Dohodek, izplaþan nerezidentom
Vpiše se znesek dohodkov iz zaporedne številke 101, ki se izplaþuje nerezidentom.
107 Davþna osnova
Vpiše se znesek davþne osnove, od katere se odtegne in plaþa davþni odtegljaj.
Pri izplaþilu obresti na obveznice, ki se izplaþujejo upraviþencem kot odškodnina na podlagi
zakona, ki ureja denacionalizacijo, se vpiše 50 % zneska izplaþanih obresti.
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108 Davþna osnova – nerezidenti, ki uveljavljajo ugodnosti iz mednarodnih pogodb
Vpiše se del zneska iz zaporedne številke 107, ki se šteje za davþno osnovo od izplaþanih
obresti in dividend nerezidentom, ki uveljavljajo ugodnosti iz mednarodne pogodbe o
izogibanju dvojnega obdavþevanja ali druge mednarodne pogodbe. Izplaþevalec vpiše
podatek, þe je pred dnevom izplaþila dohodka prejel odloþbo davþnega organa iz tretjega
odstavka 260. þlena ZDavP-2. Od te osnove se v skladu s þetrtim odstavkom 260. þlena
ZDavP-2 izraþuna davþni odtegljaj po nižji stopnji, kot je doloþena z ZDoh-2, oziroma se
davek od tega dohodka ne odtegne.
109 Davþna osnova – rezidenti, ki uveljavljajo oprostitev plaþila davþnega odtegljaja iz
mednarodnih pogodb
Vpiše se del zneska iz zaporedne številke 107, ki se šteje za davþno osnovo od izplaþanih
obresti in dividend rezidentom, ki uveljavljajo oprostitev plaþila davþnega odtegljaja na
podlagi iz mednarodne pogodbe. Izplaþevalec vpiše podatek, þe razpolaga z ustreznimi
dokazili, da so izpolnjeni z mednarodno pogodbo doloþeni pogoji za oprostitev plaþila davka.
II. DAVýNI ODTEGLJAJ
201 Po splošni stopnji
Vpiše se znesek davþnega odtegljaja, ki se izraþuna in odtegne po stopnji 20 %.
202 Odbitek davka, plaþanega v tujini
Podatek se vpisuje pri izplaþilu obresti in dividend rezidentu, ki uveljavlja odbitek za ustrezni
znesek plaþanega davka v tujini od teh dohodkov. Vpiše se znesek odbitka davka, ki se
upošteva pri izraþunu davþnega odtegljaja, þe izplaþevalec razpolaga z ustreznimi dokazili
glede davþne obveznosti zavezanca rezidenta izven Slovenije.
204 Po nižji stopnji
Vpiše se znesek davþnega odtegljaja, izraþunanega po nižji stopnji, v skladu z 260. þlenom
ZDavP-2.
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B. Prikaz individualnih podatkov iz obraþuna davþnih odtegljajev za vse vrste
dohodkov - pojasnila v zvezi z vsebino predloženih podatkov
1.1 Podatki, ki jih za posameznega davþnega zavezanca-prejemnika dohodka oziroma
zavarovanca izplaþevalci sporoþajo ob vsakem izplaþilu
PODATKI O DAVýNEM ZAVEZANCU
A001 Davþna številka
A002 Identifikacijska številka nerezidenta (þe ni slovenske davþne številke - pod pogoji iz
petega odstavka 35. þlena ZDavP-2)
A003 Ime in priimek
A004 Oznaka za rezidentstvo:
R – rezident RS
N – nerezident RS: vnos države rezidentstva
A005 Uveljavljanje ugodnosti iz mednarodnih pogodb
Posebni podatki (ustrezno oznaþiti)
A011 delavec, napoten na delo v tujino (detaširani delavec)
A012 detaširani delavec-javni uslužbenec (prvi odstavek 42. þlena ZDoh-2)
A013 zavezanec, ki opravlja delo na trgovski ladji dolge plovbe (drugi odstavek 42.
þlena ZDoh-2)
A014 invalid nad predpisano kvoto
A015 zaposleni po programu za zagotavljanje sredstev družbam za sofinanciranje
plaþ
A016 zaposleni, ki mu delodajalec izplaþuje nadomestilo plaþe po predpisih o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
PODATKI O DOHODKU
A051 Oznaka vrste dohodka
Izbere se ustrezna šifra vrste dohodka s seznama vrst dohodkov, ki je objavljen na
spletni strani DURS.
A052 Znesek dohodka
Vpiše se znesek posamezne vrste dohodka, od katerega se izraþuna, odtegne in plaþa
davþni odtegljaj.
A053 Normirani stroški/odhodki
Vpiše se podatek o znesku normiranih stroškov/odhodkov, ki ga je izplaþevalec skladno z
ZDoh-2 upošteval pri izraþunu davþnega odtegljaja.
A061 Oznaka osnove za prispevke za socialno varnost
Izbere se ustrezna šifra iz šifranta osnov za prispevke za socialno varnost, in sicer:
P01 Plaþa in nadomestila plaþe: vpiše se znesek osnove za prispevke, ki jih
delodajalec obraþuna od izplaþanih plaþ in nadomestil plaþ (tudi od tistih nadomestil, ki ne
bremenijo delodajalca oziroma jih le-ta refundira iz proraþuna ali od zavodov). Vpiše se tudi
znesek osnove za prispevke od nadomestil iz naslova starševskega varstva in
zdravstvenega zavarovanja ter nadomestil iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti.
P02 Razlika do minimalne plaþe
P03 Neplaþana odsotnost
P04 Drugo: vpiše se znesek osnove za prispevke za primere, ki niso zajeti v osnovah
od P01 do P03, in sicer: osnova za prispevke od bonitet, od povraþil stroškov nad
predpisano višino ter od vseh drugih prejemkov iz delovnega razmerja; osnova za prispevke
od pokojnin in nadomestil pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki jih izplaþuje Zavod
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije; osnova za prispevke za pokojninsko in
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invalidsko zavarovanje vajencev, osnova za plaþilo prispevkov od izplaþil po podjemnih
pogodbah ter druge osnove, od katerih se skladno s posebnimi predpisi obraþunajo in
plaþajo obvezni prispevki za socialno varnost. ýe se prispevek za socialno varnost obraþuna
v pavšalnem znesku, se osnove ne vpisuje (vpisuje se le podatek o znesku obraþunanega
pavšalnega prispevka).
A062 Znesek osnove za prispevke
Vpiše se znesek osnove, od katere se obraþunajo predpisani prispevki za socialno varnost.
Prispevki za socialno varnost – splošna pojasnila
Zneski obraþunanih prispevkov ter zneski plaþanih prispevkov se vpisujejo loþeno.
V obraþunane prispevke se vpišejo vsi prispevki, ki jih delodajalec obraþuna od izplaþanega
dohodka (tako obraþunani prispevki, ki jih mora tudi dejansko vplaþati kot tudi obraþunani
prispevki, ki jih delodajalcu ni potrebno vplaþati na vplaþilne raþune). V plaþane prispevke se
vpišejo tudi zneski prispevkov, ki se štejejo za plaþane, delodajalcu pa jih skladno s
posebnimi predpisi ni potrebno vplaþati na vplaþilne raþune (na primer: prispevki za socialno
varnost od nadomestil po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, prispevki za
socialno varnost za zaposlene v invalidskih podjetjih, prispevki za socialno varnost za
zaposlene invalide nad predpisano kvoto in drugi).
ýe delodajalec na dan zapadlosti ni plaþal v celoti vseh obraþunanih prispevkov, se vpiše le
dejansko vplaþani znesek prispevkov. V tem primeru izplaþevalec posameznemu
zavarovancu pripiše znesek sorazmernega dela plaþila glede na individualno osnovo.
O naslednjem delnem plaþilu (oziroma dokonþnem plaþilu) obraþunanih prispevkov
delodajalec poroþa na dan plaþila – z ustrezno oznako zaporednega števila plaþila na zbirnih
podatkih iz obraþuna davþnih odtegljajev.
A071 – A075 Prispevki za socialno varnost delojemalcev oziroma zavarovancev
Vpišejo se zneski prispevkov za socialno varnost, ki jih je izplaþevalec izraþunal in plaþal. V
podatke niso vkljuþeni tisti prispevki za socialno varnost zavarovanca, ki se ne obraþunajo v
breme njegovega dohodka, na primer prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od
zneska razlike do minimalne plaþe (znesek tega prispevka je vkljuþen med podatke o
prispevkih za socialno varnost delodajalca).
ýe se obvezni prispevki za socialno varnost ne obraþunavajo in plaþujejo od izplaþanega
dohodka, upoštevajo pa se pri izraþunu davþnega odtegljaja (na primer: prispevki za socialno
varnost verskih delavcev, prispevki za socialno varnost zaposlenih v tujini), se skupni znesek
teh prispevkov vpiše v zaporedno številko A075).
A081 – A086 Prispevki za socialno varnost delodajalca
Vpišejo se zneski prispevkov za socialno varnost, ki bremenijo delodajalca oziroma drugega
izplaþevalca. V podatke se vkljuþujejo tudi prispevki za socialno varnost delojemalca, za
katere je skladno z zakonom zavezanec delodajalec, na primer prispevek delojemalca od
zneska razlike do minimalne plaþe.
A091 Davþni odtegljaj
Loþeno se vpiše znesek izraþunanega in odtegnjenega davþnega odtegljaja ter znesek
davþnega odtegljaja, ki ga je izplaþevalec dejansko vplaþal na vplaþilni raþun.
ýe delodajalec izraþunanega in odtegnjenega davþnega odtegljaja na dan zapadlosti ni
plaþal v celoti, se vpiše le dejansko vplaþani znesek, v tem primeru izplaþevalec davþnemu
zavezancu pripiše znesek sorazmernega dela plaþila glede na individualno osnovo.
O naslednjem delnem plaþilu (oziroma dokonþnem plaþilu) davþnega odtegljaja delodajalec
poroþa na dan plaþila – z ustrezno oznako zaporednega števila plaþil na zbirnih podatkih iz
obraþuna davþnih odtegljajev.
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A092 Odbitek davka, plaþanega v tujini
Vpiše se znesek tujega davka, ki ga je izplaþevalec upošteval pri izraþunu davþnega
odtegljaja rezidentu.
A101 Prispevki za zavarovalno dobo, ki se šteje s poveþanjem
Vpiše se podatke o prispevkih, ki jih delodajalec plaþuje skladno s predpisi o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju za delojemalce, katerih zavarovalna doba se šteje s poveþanjem.
Izplaþevalec izbere ustrezen tip poveþanja:
- od 12 na 14 mesecev
- od 12 na 15 mesecev
- od 12 na 16 mesecev
- od 12 na 17 mesecev
- od 12 na 18 mesecev.
Loþeno se vpišeta znesek obraþunanih prispevkov in znesek plaþanih prispevkov. ýe
delodajalec obraþunanih prispevkov na dan zapadlosti ni plaþal v celoti, se vpiše le dejansko
vplaþani znesek. V tem primeru izplaþevalec posameznemu zavarovancu pripiše znesek
sorazmernega dela plaþila glede na individualno osnovo.
O morebitnem naslednjem delnem plaþilu (oziroma dokonþnem plaþilu) obraþunanih
prispevkov delodajalec poroþa na dan plaþila – z ustrezno oznako zaporednega števila plaþil
na zbirnih podatkih iz obraþuna davþnih odtegljajev.
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1.2 Podatki o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske þlane
Podatke o medletnem upoštevanju olajšave za vzdrževane družinske þlane na podlagi
obvestila zavezanca (prejemnika dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega
dohodka po 105. þlenu ZDoh-2, pod pogoji iz drugega odstavka 131. þlena ZDoh-2)
predložijo izplaþevalci ob zadnjem izplaþilu dohodka v davþnem letu oziroma najpozneje do
31. decembra davþnega leta.
Oznaka Opis podatka
Zadnji dve številki letnice leta, za katero se posredujejo podatki
DŠ zavezanca za dajanje podatkov – izplaþevalca
Davþna številka zavezanca – prejemnika dohodka
Ime
Priimek
Davþna številka vzdrževanega družinskega þlana
Ime
Priimek
Od meseca (MM)
Do meseca (MM)
Oznaka vzdrževanega družinskega þlana; dovoljene oznake: A1, A2, A3, A4, A5,
B, C, D, E

C. Oblika in naþin dostave podatkov
1.1 Podatki iz obraþuna davþnega odtegljaja po posameznem davþnem zavezancu se
dostavijo v elektronski obliki po telekomunikacijski poti, in sicer po sistemu edavkov na
spletni naslov: <<http://edavki.durs.si/>>.
1.2 Podatki morajo biti zapisani v predpisani sestavi XML, ki je objavljena na spletni strani
DURS:
http://www.durs.gov.si
ali
http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/Technicals/FormsXml.aspx
v
razdelku
PODO – Prispevki in davþni odtegljaji, v katerem je doloþena sestava za posamezne
obrazce.
1.3 Tehniþna navodila za pripravo dokumentov za zgoraj predpisano sestavo je objavljena
na
spletni
strani
DURS
http://www.durs.gov.si
ali
v
razdelku
http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx
Aktualno.
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Pravilnik o sledljivosti prehodov med
podskladi istega krovnega sklada

Na podlagi 150. člena Zakona o dohodnini (Uradni list
RS, št. 117/06) in 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni
list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister
za finance

PRAVILNIK
o sledljivosti prehodov med podskladi istega
krovnega sklada
1. člen
(splošno)
(1) S tem pravilnikom se določata vsebina in način vode
nja evidence za spremljanje prehodov med podskladi istega
krovnega sklada, ki je pogoj za uveljavljanje odloga ugotavlja
nja davčne obveznosti od dobička iz kapitala in obdavčitve ali
oprostitve dobička iz kapitala po Zakonu o dohodnini (Uradni list
RS, št. 117/06; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2) ter 126. členu
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih
skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 92/07
(109/07 – popr.); v nadaljnjem besedilu: ZISDU-1B).
(2) Prehode med podskladi istega krovnega sklada mora
v skladu s tem pravilnikom spremljati družba za upravljanje, ki
upravlja krovni sklad in je:
1. rezidentka Slovenije po zakonu, ki ureja davek od do
hodkov pravnih oseb, ali
2. rezidentka druge države članice Evropske unije (v
nadaljnjem besedilu: EU),
če se tako odloči in o svoji odločitvi obvesti Generalni urad
Davčne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
Generalni davčni urad).
(3) Obvestilo iz drugega odstavka tega člena mora vse
bovati:
1. ime krovnega sklada in podskladov ter druge podatke,
ki pripomorejo k natančnejši opredelitvi krovnega sklada in
podskladov (datum ustanovitve, skrbnik),
2. firmo, sedež in matično številko družbe za upravljanje,
3. navedbo, da bo družba za upravljanje vzpostavila evi
denco za spremljanje prehodov med podskladi tega krovnega
sklada, ki je pogoj za uveljavljanje odloga ugotavljanja davčne
obveznosti od dobička iz kapitala in obdavčitve ali oprostitve
dobička iz kapitala po ZDoh-2 ter 126. členu ZISDU-1B.
(4) Obvestilu iz drugega odstavka tega člena je treba
priložiti pravila upravljanja krovnega sklada in prospekt krov
nega sklada.
(5) Če je družba za upravljanje rezidentka druge države
članice EU, je treba obvestilu iz drugega odstavka tega člena
priložiti tudi potrdilo tem, da je družba davčni rezident te druge
države, ki ga izda pristojni organ te države.
(6) Generalni davčni urad uvrsti krovni sklad iz drugega
odstavka tega člena skupaj z navedbo vseh podskladov tega
krovnega sklada na seznam krovnih skladov, katerih družbe
za upravljanje so se odločile, da bodo vodile evidenco za spre
mljanje prehodov med podskladi krovnega sklada, ki je pogoj za
uveljavljanje odloga ugotavljanja davčne obveznosti od dobička
iz kapitala in obdavčitve ali oprostitve dobička iz kapitala po
ZDoh-2 ter 126. členu ZISDU-1B. Seznam se objavi na spletni
strani Davčne uprave Republike Slovenije. Objavljeni seznam
vsebuje podatke iz prve in druge točke tretjega odstavka tega
pravilnika, vključno z datumom vzpostavitve evidence za spre
mljanje prehodov med podskladi tega krovnega sklada.
(7) Če družba za upravljanje upravlja krovni sklad, ki ob
staja že pred dnem začetka uporabe tega pravilnika, in se taka
družba odloči, da bo prehode med podskladi istega krovnega
sklada v skladu s tem pravilnikom začela spremljati po datumu
začetka uporabe tega pravilnika, mora obvestilo o svoji odločitvi
iz drugega odstavka tega člena dostaviti Generalnemu davč
nemu uradu najpozneje teden dni pred datumom vzpostavitve
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evidence za spremljanje prehodov med podskladi tega krovnega
sklada. V tem primeru mora v obvestilu iz drugega odstavka tega
člena posebej navesti tudi datum vzpostavitve evidence za spre
mljanje prehodov med podskladi tega krovnega sklada.
(8) Če družba za upravljanje upravlja krovni sklad, ki je
oblikovan po dnevu začetka uporabe tega pravilnika, in se druž
ba za upravljanje odloči, da bo prehode med podskladi istega
krovnega sklada v skladu s tem pravilnikom začela spremljati:
1. z dnem začetka sprejemanja vplačil enot premoženja
podskladov krovnega sklada, mora obvestilo o svoji odločitvi iz
drugega odstavka tega člena dostaviti Generalnemu davčnemu
uradu najpozneje teden dni pred datumom začetka sprejema
nja vplačil enot premoženja podskladov krovnega sklada; v
tem primeru mora v obvestilu iz drugega odstavka tega člena
posebej navesti tudi datum začetka sprejemanja vplačil enot
premoženja podskladov krovnega sklada;
2. po datumu začetka sprejemanja vplačil enot premoženja
podskladov krovnega sklada, mora obvestilo o svoji odločitvi iz
drugega odstavka tega člena dostaviti Generalnemu davčnemu
uradu najpozneje teden dni pred datumom vzpostavitve evi
dence za spremljanje prehodov med podskladi tega krovnega
sklada; v tem primeru mora v obvestilu iz drugega odstavka
tega člena posebej navesti tudi datum vzpostavitve evidence za
spremljanje prehodov med podskladi tega krovnega sklada.
(9) Če družba za upravljanje, ki upravlja krovni sklad, ki je
uvrščen na seznam iz šestega odstavka tega člena, dodatno
oblikuje nov podsklad krovnega sklada, mora o tem še pred
začetkom sprejemanja vplačil enot premoženja tega podsklada
obvestiti Generalni davčni urad. Generalni davčni urad podatke
o novem podskladu krovnega sklada doda na seznam iz šeste
ga odstavka tega člena.
(10) Družba za upravljanje iz drugega odstavka tega čle
na mora Generalnemu davčnemu uradu čimprej sporočiti vsako
spremembo podatkov iz tretjega, četrtega in petega odstavka
tega člena.
2. člen
(vzpostavitev evidence)
(1) Družba za upravljanje iz drugega odstavka 1. člena
tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: družba za upravljanje)
mora z dnem začetka sprejemanja vplačil enot premoženja
podskladov krovnega sklada oziroma z drugim dnem, navede
nim v obvestilu iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika,
vzpostaviti evidenco spremljanja prehodov med podskladi tega
krovnega sklada.
(2) Evidenca se vodi s posebno skrbnostjo v elektronski
obliki, in sicer tako da je mogoče pridobiti in izpisati vse podatke
oziroma spremembe podatkov iz tretjega odstavka tega člena
za obdobje od dneva, ko je imetnik prvič pridobil investicijski ku
pon podsklada krovnega sklada (ki ga je lahko pozneje enkrat
ali večkrat zamenjal za investicijske kupone drugih podskladov
istega krovnega sklada), do dne unovčitve investicijskega ku
pona podsklada ali do poljubnega dne.
(3) V evidenci iz prvega odstavka tega člena morajo biti
zajeti vsi investicijski kuponi podskladov krovnega sklada, ka
terih imetniki so fizične osebe. Za te kupone (v nadaljnjem
besedilu: prvi pridobljeni kuponi) mora družba za upravljanje
poleg podatkov, ki jih mora v evidenci imetnikov investicijskih
kuponov zagotavljati po drugih predpisih, zagotoviti tudi:
1. čas pridobitve investicijskega kupona in
2. nabavno vrednost investicijskega kupona,
pri čemer se čas pridobitve in tudi nabavna vrednost prvih prido
bljenih investicijskih kuponov določata v skladu s pravili določa
nja časa pridobitve in nabavne vrednosti investicijskih kuponov
po zakonu, ki ureja dohodnino ter 126. členom ZISDU-1B.
(4) Ne glede na tretji odstavek tega člena mora družba
za upravljanje:
1. če je krovni sklad nastal z oblikovanjem iz obstoječih
vzajemnih skladov po 151.u členu Zakona o investicijskih skla
dih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 68/05 Odl.US (109/07 – popr.); v nadalj
njem besedilu: ZISDU-1) in
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2. družba za upravljanje razpolaga s podatki o tem, da so
imetniki določene investicijske kupone obstoječega vzajemne
ga sklada, ki so bili v postopku oblikovanja krovnega sklada
zamenjani za prve pridobljene kupone podskladov krovnega
sklada, pridobili, kot je določeno v 3. točki drugega odstavka
96. člena ZDoh-2,
že ob vzpostavitvi evidence iz prvega odstavka tega člena
zagotoviti posebno oznako za te prve pridobljene kupone.
Oznaka se glasi »PRIV«. Za te prve pridobljene kupone se ne
zagotavljajo podatki o času pridobitve in nabavni vrednosti.
Enaka oznaka se zagotavlja tudi pri priglasitvi transakcije po
petem odstavku 126. člena ZISDU-1B.
(5) Ne glede na tretji odstavek tega člena mora družba
za upravljanje, če je krovni sklad nastal z oblikovanjem iz
obstoječih vzajemnih skladov po 151.u členu ZISDU-1, že ob
vzpostavitvi evidence iz prvega odstavka tega člena zagotoviti
tudi posebno oznako za prve pridobljene kupone, ki niso prvi
pridobljeni kuponi iz četrtega odstavka tega člena. Oznaka
se glasi »SEKUN«. Za te kupone se zagotavljajo podatki o
času pridobitve in nabavni vrednosti, kot je določeno v tretjem
odstavku tega člena. Enaka oznaka in podatki se zagotavljajo
tudi pri priglasitvi transakcije po petem odstavku 126. člena
ZISDU-1B.
(6) Ne glede na tretji odstavek tega člena mora družba
za upravljanje:
1. če je bilo na krovni sklad preneseno premoženje vza
jemnega sklada v okviru preoblikovanja vzajemnega sklada po
151.a členu ZISDU-1 in
2. družba za upravljanje razpolaga s podatki o tem, da
so imetniki določene investicijske kupone prenosnega vzaje
mnega sklada, ki so bili v postopku prenosa premoženja vza
jemnega sklada na krovni sklad zamenjani za prve pridobljene
kupone podskladov krovnega sklada, pridobili, kot je določeno
v 3. točki drugega odstavka 96. člena ZDoh-2,
na dan začetka sprejemanja vplačil enot premoženja dodatno
oblikovanega podsklada krovnega sklada (če je krovni sklad,
na katerega je bilo preneseno premoženje, že uvrščen na
seznam iz šestega odstavka 1. člena tega pravilnika) oziroma
na drug dan, naveden v obvestilu iz drugega odstavka 1. člena
tega pravilnika, v evidenci zagotoviti posebno oznako za te
prve pridobljene kupone. Oznaka se glasi »PRIV«. Za te prve
pridobljene kupone se ne zagotavljajo podatki o času pridobitve
in nabavni vrednosti. Enaka oznaka se zagotavlja tudi pri pri
glasitvi transakcije po petem odstavku 126. člena ZISDU-1B.
(7) Ne glede na tretji odstavek tega člena mora družba za
upravljanje, če je bilo na krovni sklad preneseno premoženje
vzajemnega sklada v okviru preoblikovanja vzajemnega sklada
po 151.a členu ZISDU-1, na dan začetka sprejemanja vplačil
enot premoženja dodatno oblikovanega podsklada krovnega
sklada (če je krovni sklad, na katerega je bilo preneseno pre
moženje, že uvrščen na seznam iz šestega odstavka 1. člena
tega pravilnika) oziroma na drug dan, naveden v obvestilu iz
drugega odstavka 1. člena tega pravilnika, v evidenci zagotoviti
tudi posebno oznako za prve pridobljene kupone, ki niso prvi
pridobljeni kuponi iz šestega odstavka tega člena. Oznaka se
glasi »SEKUN«. Za te kupone se zagotavljajo podatki o času
pridobitve in nabavni vrednosti, kot je določeno v tretjem odstav
ku tega člena. Enaka oznaka in podatki se zagotavljajo tudi pri
priglasitvi transakcije po petem odstavku 126. člena ZISDU-1B.
(8) Ne glede na četrti, peti, šesti in sedmi odstavek tega
člena mora družba za upravljanje, kadar je iz podatkov, s
katerimi razpolaga ali jih pridobi od klirinškodepotne družbe,
razvidno, da sta dejanski čas pridobitve in nabavna vrednost
investicijskega kupona, določena v skladu s pravili iz tretjega
odstavka tega člena, lahko drugačna od podatkov, s katerimi
razpolaga družba za upravljanje, oziroma da investicijski ku
pon morda ni bil pridobljen, kot je določeno v 3. točki drugega
odstavka 96. člena ZDoh-2, oznakam iz četrtega, petega, še
stega in sedmega odstavka tega člena dodati končnico, ki se
glasi »-NEP«. Enaka končnica se zagotavlja tudi pri priglasitvi
transakcij po petem odstavku 126. člena ZISDU-1B.
(9) Za vodenje evidence zalog investicijskih kuponov po
ZDoh-2 se šteje, da so bili kuponi z oznako »PRIV« pridobljeni:
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1. na dan izvedbe preoblikovanja vzajemnega sklada
po 151.a členu ZISDU-1, če je bilo na krovni sklad preneseno
premoženje vzajemnega sklada,
2. na dan oblikovanja krovnega sklada, če je krovni sklad
nastal z oblikovanjem iz obstoječih vzajemnih skladov po 151.
u členu ZISDU-1.
(10) Družba za upravljanje, ki upravlja:
1. krovni sklad, nastal z oblikovanjem iz obstoječih vzaje
mnih skladov po 151.u členu ZISDU-1, ali
2. krovni sklad, na katerega je bilo preneseno premoženje
vzajemnega sklada v okviru preoblikovanja vzajemnega sklada
po 151.a členu ZISDU-1
in tak krovni sklad ni uvrščen na seznam iz šestega odstavka
1. člena tega pravilnika, mora pri unovčitvi oziroma izplačilu
investicijskih kuponov, ki so pri priglasitvi transakcij po petem
odstavku 126. člena ZISDU-1B imeli oznako oziroma končnico
iz četrtega, petega, šestega, sedmega ali osmega odstavka
tega člena, ob dostavi podatkov za odmero dohodnine zago
tavljati za unovčene oziroma izplačane investicijske kupone
enake oznake in končnice.
3. člen
(spremljanje prehodov v evidenci)
(1) Družba za upravljanje mora v evidenci spremljanja
prehodov pri vsaki zamenjavi investicijskih kuponov podskla
da (v nadaljnjem besedilu: zamenjani kuponi) za investicijske
kupone drugih podskladov (v nadaljnjem besedilu: novi kuponi)
v okviru posameznega prehoda davčnega zavezanca med
podskladi istega krovnega sklada zagotoviti:
1. čas pridobitve novega investicijskega kupona in
2. nabavno vrednost novega investicijskega kupona,
in sicer na podlagi časa pridobitve in nabavne vrednosti za
menjanih investicijskih kuponov podskladov krovnega sklada,
pri čemer se čas pridobitve in tudi nabavna vrednost prvih
pridobljenih investicijskih kuponov določata, kot je določeno v
tretjem odstavku 2. člena tega pravilnika. Pri določanju nabav
ne vrednosti novih investicijskih kuponov na podlagi nabavne
vrednosti zamenjanih investicijskih kuponov se upošteva koli
čina zamenjanih investicijskih kuponov.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena mora družba
za upravljanje, če ima zamenjani investicijski kupon v evidenci
oznako iz četrtega ali šestega odstavka 2. člena tega pravilni
ka, pri vsaki zamenjavi takih kuponov za nove kupone v okviru
posameznega prehoda davčnega zavezanca med podskladi
istega krovnega sklada za nove kupone zagotoviti enako ozna
ko, kot so jo imeli zamenjani kuponi. Za te nove kupone se ne
zagotavljajo podatki o času pridobitve in nabavni vrednosti.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena mora družba
za upravljanje, če ima zamenjani investicijski kupon v evidenci
oznako iz petega ali sedmega odstavka 2. člena tega pravilni
ka, pri vsaki zamenjavi takih kuponov za nove kupone v okviru
posameznega prehoda davčnega zavezanca med podskla
di istega krovnega sklada za nove kupone zagotoviti enako
oznako, kot so jo imeli zamenjani kuponi. Za te nove kupone
se zagotavljajo podatki o času pridobitve in nabavni vrednosti,
kot je določeno v prvem odstavku tega člena.
(4) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena
mora družba za upravljanje v okviru posameznega prehoda
davčnega zavezanca med podskladi istega krovnega sklada za
zamenjane in nove investicijske kupone zagotoviti tudi oznako
»PREH«.
(5) Družba za upravljanje mora pri prehajanju med pod
skladi krovnega sklada, ki vključuje investicijske kupone, ki
imajo v evidenci oznako z dodano končnico iz osmega odstav
ka 2. člena tega pravilnika, ali pri unovčitvi oziroma izplačilu
takih investicijskih kuponov od imetnika zahtevati dokazila o
dejanskem času pridobitve in nabavni vrednosti oziroma o
načinu pridobitve investicijskega kupona. Če imetnik zahteva
na dokazila predloži, družba za upravljanje v evidenco vnese
ustrezen popravek podatkov. Popravljen podatek se označi z
oznako »P«. V tem primeru se končnica iz osmega odstavka
2. člena tega pravilnika v evidenci od dneva predložitve dokazil
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naprej več ne zagotavlja. Družba za upravljanje mora hraniti
kopije dokazil, na podlagi katerih je bil opravljen popravek, ter
jih na zahtevo predložiti davčnemu organu.
(6) Če imajo investicijski kuponi, ki jih ima imetnik v pod
skladu krovnega sklada, različen čas pridobitve, pri čemer je
čas pridobitve določen v skladu s prvim odstavkom tega člena
in osmim odstavkom 2. člena tega pravilnika, se pri zamenjavi
takih kuponov v okviru prehajanja med podskladi krovnega
sklada šteje, da se najprej zamenjajo prej pridobljeni investicij
ski kuponi. Če ima zaradi prehajanja med podskladi krovnega
sklada imetnik v posameznem podskladu krovnega sklada več
imetij investicijskih kuponov z enakim časom pridobitve, se pri
zamenjavi takih kuponov v okviru prehajanja med podskladi
krovnega sklada ter pri unovčitvi oziroma izplačilu investicijskih
kuponov, kadar se zamenja, unovči oziroma izplača del takih
imetij, šteje, da jih je imetnik zamenjal, unovčil oziroma izplačal
v sorazmernem delu, upoštevaje obseg zamenjave, unovčitve
oziroma izplačila.
4. člen
(zagotavljanje izpisa iz evidence)
Družba za upravljanje mora davčnemu zavezancu, ki
unovči investicijski kupon podsklada pri krovnem skladu oziro
ma prejme izplačilo sorazmernega dela likvidacijske mase ob
likvidaciji podsklada, na njegovo zahtevo ob unovčitvi oziroma
izplačilu dostaviti izpis iz evidence spremljanja prehodov med
podskladi istega krovnega sklada, ki vključuje oznako unov
čenega oziroma izplačanega investicijskega kupona po tem
pravilniku ter podatek o času pridobitve in nabavni vrednosti
unovčenih oziroma izplačanih investicijskih kuponov (ki sta
določena v skladu s prvim odstavkom 3. člena tega pravilnika),
če se ti podatki v evidenci zagotavljajo.
5. člen
(priglasitev)
Družba za upravljanje, ki upravlja krovni sklad, vpisan na
seznam krovnih skladov iz šestega odstavka 1. člena tega pra
vilnika, mora opraviti priglasitev po osmem odstavku 331. člena
Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06; v na
daljnjem besedilu: ZDavP-2) za vse zavezance hkrati. Vsebino
in način priglasitve določa pravilnik, ki ureja dostavo podatkov
za odmero dohodnine.
6. člen
(nadzor nad izvajanjem pravilnika)
(1) Če obstoječi krovni sklad upravlja družba za upravlja
nje, ki je rezidentka druge države članice EU, mora družba za
upravljanje o tem kdo in kje vodi evidenco po tem pravilniku
obvestiti Generalni davčni urad hkrati z obvestilom iz drugega
odstavka 1. člena tega pravilnika.
(2) Če davčni organ v postopku nadzora ugotovi:
1. da družba za upravljanje, ki upravlja krovni sklad, vpisan
na seznam krovnih skladov iz šestega odstavka 1. člena tega
pravilnika, ni opravila priglasitve, ki jo mora opraviti po osmem
odstavku 331. člena ZDavP-2 za vse zavezance hkrati, ali
2. da podatki, ki jih je dala družba za upravljanje, ki upra
vlja krovni sklad, vpisan na seznam krovnih skladov iz šestega
odstavka 1. člena tega pravilnika, obenem s priglasitvijo po
osmem odstavku 331. člena ZDavP-2, niso podatki, ki bi jih
morala zagotavljati v skladu s tem pravilnikom,
imetniki investicijskih kuponov podskladov takega krovnega
sklada izgubijo pravico do odloga ugotavljanja davčne ob
veznosti od dobička iz kapitala po ZDoh-2 ter 126. členu ZI
SDU-1B. Družba za upravljanje mora zavezance pisno obvestiti
o ugotovitvi davčnega organa.
(3) Če davčni organ ugotovi, da se podatki fizične osebe
o dejanskem času pridobitve in nabavni vrednosti oziroma o
načinu pridobitve investicijskega kupona ne ujemajo s podatki,
ki jih je dala družba za upravljanje obenem s priglasitvijo po
osmem odstavku 331. člena ZDavP-2 ali ob dostavi podatkov
za odmero dohodnine pri unovčitvi oziroma izplačilu investicij
skega kupona, fizična oseba izgubi pravico do odloga ugota
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vljanja davčne obveznosti od dobička iz kapitala po ZDoh-2 ter
126. členu ZISDU-1B.
7. člen
(prehodne določbe)
(1) Seznam krovnih skladov iz šestega odstavka 1. člena
tega pravilnika se prvič objavi na dan 25. oktobra 2008.
(2) Če družba za upravljanje upravlja krovni sklad, ki ob
staja že pred dnem začetka uporabe tega pravilnika, in se taka
družba odloči, da bo evidenco za spremljanje prehodov med
podskladi krovnega sklada vzpostavila z dnem začetka upora
be tega pravilnika, mora obvestilo o svoji odločitvi iz drugega
odstavka 1. člena tega pravilnika, v katerem posebej navede,
da bo evidenco vzpostavila z dnem začetka uporabe tega pra
vilnika, dostaviti Generalnemu davčnemu uradu najpozneje do
dne 20. oktobra 2008.
8. člen
(začetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura
dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 25. ok
tobra 2008.
Št. 421-205/2007/26
Ljubljana, dne 20. marca 2008
EVA 2007-1611-0038
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

USTAVNO SODIŠČE
1529.

Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper
sodbo Vrhovnega sodišča v zvezi s sodbo
Višjega sodišča v Mariboru in s sodbo
Okrožnega sodišča na Ptuju

Številka: Up-2094/06-15
Datum: 20. 3. 2008

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pri
tožbi Benjamina Zemljariča, Markovci, ki ga zastopa Stanislav
Klemenčič, odvetnik na Ptuju, na seji 20. marca 2008

o d l o č i l o:
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips
300/2005 z dne 30. 6. 2006 v zvezi s sodbo Višjega sodišča
v Mariboru št. I Kp 340/2004 z dne 22. 12. 2004 in s sodbo
Okrožnega sodišča na Ptuju št. K 2/2003 z dne 12. 11. 2003
se zavrne.

Obrazložitev
A.
1. S sodbo Okrožnega sodišča na Ptuju je bil pritožnik
spoznan za krivega nadaljevanega kaznivega dejanja prepove
danega prehoda čez državno mejo po tretjem odstavku v zvezi
z drugim odstavkom 311. člena Kazenskega zakonika (Uradni
list RS, št. 63/94 in nasl. – v nadaljevanju: KZ). Izrečena mu
je bila kazen štirih let in treh mesecev zapora. Višje sodišče je
spremenilo prvostopenjsko sodbo v delu o vštevanju časa pri
pora v izrečeno kazen, pritožbo pritožnikovega zagovornika pa
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zavrnilo kot neutemeljeno. Vrhovno sodišče je zavrnilo zahtevo
za varstvo zakonitosti.
2. Pritožnik zatrjuje kršitev 22., 35. in 37. člena Ustave.
Navaja, da se obsodilna sodba opira na dokaze, pridobljene s
kršitvijo drugega odstavka 49. člena Zakona o policiji (Uradni
list RS, št. 49/98 in nasl. – v nadaljevanju: ZPol). Šlo naj bi za
dokaze, pridobljene z izvajanjem ukrepov tajnega opazovanja in
sledenja z uporabo tehničnih sredstev za dokumentiranje. Ukrepi
naj bi se izvajali na podlagi obrazloženega predloga policije, h
kateremu naj bi generalni direktor policije podal le soglasje, ne
da bi svojo odločitev obrazložil. Pritožnik izraža svoje nestrinjanje
s stališčem sodišč, po katerem je treba predlog policije in odo
britev generalnega direktorja policije obravnavati kot celoto, in
zatrjuje, da je takšna razlaga samovoljna, da pomeni preširoko
razlago ZPol in kršitev 22. člena Ustave. Po mnenju pritožnika
ni dopustno, da pisna utemeljitev predlaganega ukrepa v celoti
nadomesti avtonomno presojo nadrejenega organa. Ratio legis
zahtevane pisne utemeljitve razlogov naj bi bil v presoji uteme
ljenosti (zakonitosti in ustavnosti) posega v ustavne pravice s
predlaganim ukrepom. Nezakonito in s kršitvijo ustavnih pravic
naj bi bili pridobljeni tudi dokazi s prikritimi preiskovalnimi ukrepi,
ki naj bi se formalno začeli izvajati z odredbo preiskovalne sodnice
Okrožnega sodišča na Ptuju št. Pp 1/2002 z dne 26. 4. 2002. Po
mnenju pritožnika je odredba v tolikšni meri neobrazložena, da je
ni mogoče preizkusiti. Preiskovalna sodnica naj nujnosti ukrepa
ne bi utemeljila z nobenimi dejstvi, pač pa naj bi zgolj prepisala
zakonsko besedilo. Razlaga sodišč, po kateri je treba celovito
presojati pobudo kriminalistične policije, predlog državne tožilke
ter odločitev preiskovalne sodnice, naj bi bila arbitrarna in naj bi
pomenila kršitev 22. člena Ustave. Z uporabo dokazov, pridoblje
nih z izvajanjem prikritih preiskovalnih ukrepov, naj bi bili pritožniku
kršeni pravici iz 35. in 37. člena Ustave. Po mnenju pritožnika ni
mogoče govoriti o nujnosti izvajanja prikritih preiskovalnih ukrepov,
če policija in tožilstvo v obdobju šestih mesecev ne ugotavljata
ogroženosti življenj ali zdravja tretjih oziroma je utemeljen odlog
ukrepanja po 159. členu Zakona o kazenskem postopku (Uradni
list RS, št. 63/94 in nasl. – v nadaljevanju: ZKP). Državno tožilstvo
naj bi pri odločanju o začasnem odlogu odvzema prostosti in pri
utemeljevanju predloga za odreditev pripora zoper pritožnika upo
rabilo dvojna merila, sodišča pa naj bi takšno ravnanje dopustila.
Razlogi izpodbijanih sodb naj bi bili v tem delu nerazumni in naj
bi pomenili arbitrarno razlago prava. Pritožnik tudi navaja, da je
sodišče reproduciralo telefonske pogovore z zgoščenke kot kopi
je izvirnih optičnih diskov. Za izvajanje dokazov naj bi uporabilo
prepis izvirnega zapisa, ki naj bi ga pripravila policija brez odredbe
preiskovalnega sodnika v smislu drugega odstavka 153. člena
ZKP. Pogovore naj bi sodišče na glavni obravnavi primerjalo s
prepisi pogovorov, ki naj bi jih prav tako pripravila policija brez
odredbe preiskovalnega sodnika. Pritožnik se sklicuje na sodbo
Vrhovnega sodišča št. I Ips 180/2000 in navaja, da je po ustaljeni
sodni praksi dokaz v kazenskem postopku le zvočni zapis na
izvirnem posnetku. Pritožnik poudarja, da so za obsodbo ključni
posnetki telefonskih pogovorov in da o njihovi zakonitosti ne sme
biti dvoma. Prvostopenjsko sodišče naj ne bi preverjalo skladnosti
poslušanih zgoščenk z izvirnimi optičnimi diski. Zadovoljilo naj bi
se zgolj s pojasnili policije, ki naj bi te dokaze priskrbela. Razlogi
izpodbijanih sodb, ki takšno izvajanje obremenilnih dokazov ute
meljujejo kot pravilno in zakonito, naj bi bili nerazumni, v očitnem
nasprotju z ZKP ter ustaljeno sodno prakso, kar naj bi pomenilo
kršitev 22. člena Ustave.
3. Senat Ustavnega sodišča je s sklepom št. Up-2094/06
z dne 25. 9. 2007 ustavno pritožbo sprejel v obravnavo.
4. Ustavno sodišče je vpogledalo v spis zadeve, v kateri
so bile izdane izpodbijane sodne odločbe.
B.
Presoja očitkov, ki se nanašajo na uporabo dokazov,
pridobljenih s prikritimi preiskovalnimi ukrepi
5. V obravnavani zadevi je policija zoper pritožnika izva
jala ukrep tajnega opazovanja in sledenja z uporabo tehničnih
sredstev za dokumentiranje po prvem odstavku 49. člena ZPol
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in ukrep nadzora telekomunikacij s prisluškovanjem in snema
njem iz 1. točke prvega odstavka 150. člena ZKP. Poročila o
izvajanju ukrepov in posnetki so bili uporabljeni kot pomembni
obremenilni dokazi v kazenskem postopku.
6. Iz pravic iz 22. in 23. člena Ustave, ki posamezniku,
obdolženemu kaznivega dejanja, zagotavlja t.i. pošten kazen
ski postopek, izhaja, da kazenska obsodilna sodba ne sme
temeljiti na dokazih, pridobljenih s kršitvijo človekovih pravic.
Pritožnik zatrjuje, da so sodišča svojo odločitev sprejela na
podlagi dokazov, pridobljenih s kršitvijo pravic iz 35. in 37. člena
Ustave. Zato je moralo Ustavno sodišče najprej presoditi ute
meljenost te trditve.
7. Ustava v 35. členu zagotavlja nedotakljivost človekove
telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter oseb
nostnih pravic. Tisti del zasebnosti, ki se nanaša na svobodo
komuniciranja, varuje še v 37. členu, s katerim zagotavlja
tajnost pisem in drugih občil. Pogoje za omejitev te pravice
vsebuje drugi odstavek 37. člena Ustave. Poseg v svobodo
komuniciranja kot del človekove zasebnosti ni v nasprotju s
35. in 37. členom Ustave, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 1)
da je poseg specifično opredeljen in določen v zakonu; 2) da
poseg s svojo odločbo dovoli sodišče; 3) da je določno omejen
čas izvajanja posega; 4) da je poseg nujen za uvedbo ali potek
kazenskega postopka ali za varnost države, upoštevaje pri pre
soji nujnosti tudi načelo sorazmernosti (tako Ustavno sodišče
v odločbi št. U-I-25/95 z dne 27. 11. 1997, Uradni list RS, št.
5/98 in OdlUS VI, 158).
8. Po drugem odstavku tedaj veljavnega 49. člena ZPol
je uporabo ukrepa tajnega opazovanja in sledenja z uporabo
tehničnih sredstev za dokumentiranje odobril generalni direktor
policije oziroma njegov namestnik. Odobritev je morala biti
pisna in je morala vsebovati podatke o osebi, zoper katero se
izvaja ukrep, opis dejanja, način, obseg, trajanje ukrepov in ute
meljitev razlogov. Če so bili ukrepi iz prvega odstavka 49. člena
ZPol izvršeni v nasprotju z navedeno določbo, sodišče svoje
odločitve ni smelo opreti na tako pridobljene podatke, sporočila,
posnetke ali dokazila (peti odstavek 49. člena ZPol).
9. Iz podatkov spisa je razvidno, da je generalni direktor po
licije ukrepe odobril tako, da je na predlogih policije obkrožil be
sedo "odobrim" in se podpisal. Predlogi za odobritev ukrepov so
vsebovali podatke o osebah, zoper katere se izvaja ukrep, opis
dejanj, način, obseg, trajanje ukrepov in utemeljitev razlogov.
Prvostopenjsko sodišče je opravilo presojo zakonitosti izvajanja
ukrepov. Navedlo je, da je vse odobritve izdal generalni direktor
policije oziroma njegov namestnik ob obstoju zahtevane stopnje
suma, da posamezni osumljenci izvršujejo kazniva dejanja po
tretjem odstavku v zvezi z drugim odstavkom 311. člena KZ, in
ugotovilo, da so okoliščine, ki so upravičevale izdajo odobritve,
natančno obrazložene. Pri tem je sodišče zavzelo stališče, da
pomenita obrazložen predlog za odobritev ukrepa in sama odo
britev vsebinsko celoto oziroma da je z odobritvijo predlog postal
njen sestavni del, ter na tej podlagi zavrnilo ugovore obrambe,
da so vse odobritve nezakonite, ker ne vsebujejo predpisanih
elementov. Pojasnilo je, da ZPol ne predpisuje, da mora gene
ralni direktor policije dovoliti ukrep z izdajo odredbe, in zaključilo,
 V skladu z drugim odstavkom 8. člena Konvencije o varstvu
človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94,
MP, št. 7/94 – EKČP) je poseg v zasebnost dopusten, če je določen
z zakonom in nujen v demokratični družbi za uresničevanje ciljev,
naštetih v tem odstavku. Pri presoji, ali je poseg nujen v demokra
tični družbi, Evropsko sodišče za človekove pravice ugotavlja, ali so
zagotovljena zadostna in učinkovita jamstva zoper možne zlorabe.
Ta ocena je odvisna od vseh okoliščin primera, kot so narava,
namen in trajanje možnih ukrepov; razlogi, ki morajo biti podani za
njihovo odreditev; organi, pristojni za njihovo odrejanje, izvrševa
nje in nadzor; in vrsta pravnega sredstva, ki ga določa nacionalno
pravo. Glej sodbo v zadevi Klass in drugi proti Nemčiji z dne 6. 9.
1978, št. 5029/71, par. 50.
 Ukrepi so se izvajali, še preden je Ustavno sodišče z od
ločbo št. U-I-272/98 z dne 8. 5. 2003 (Uradni list RS, št. 48/03 in
OdlUS XII, 42) razveljavilo prvi, drugi in tretji odstavek 49. člena
ZPol ter učinkovanje razveljavitve odložilo za eno leto.
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da je izsledke tajnih opazovanj in sledenj dopustno uporabiti kot
dokaz. Takšne razloge je Višje sodišče ocenilo kot prepričljive in
soglašalo z ugotovitvijo prvostopenjskega sodišča in z uporabo
izsledkov prikritih preiskovalnih ukrepov kot dokazov v postop
ku. Vrhovno sodišče je pojasnilo, da ZPol ni predpisoval izdaje
posebne odločbe. Oblika, v kateri je generalni direktor policije
odobril ukrepe, naj ne bi bila formalizirana. Zato po stališču
Vrhovnega sodišča ni bilo pomembno, v kakšni obliki je to storil,
pač pa le, da je odobritev vsebinsko izpolnjevala zahteve iz dru
gega odstavka 49. člena ZPol. Z odobritvijo naj ne bi le povzel
navedbe predloga, pač pa tudi ocenil zakonske pogoje. Vrhovno
sodišče je navedlo, da je odobritev izpolnjevala zakonske pogoje
in da je bilo odločitev generalnega direktorja policije mogoče
preizkusiti, kar je sodišče tudi storilo.
10. Pritožnik nasprotuje razlagi sodišč, da iz zakonske zah
teve po odobritvi ukrepa ni mogoče sklepati, da mora biti odobritev
izdana v obliki posebne odločbe in da pomenita obrazložen pre
dlog za odobritev ukrepa in sama odobritev vsebinsko celoto.
11. Intenziteta poseganja v pravice posameznika je pri
prikritih preiskovalnih ukrepih različna. Pritožnik ne zatrjuje, da
so tajni policijski ukrepi tako intenzivno posegli v njegovo pra
vico do zasebnosti (35. člen Ustave), da bi jih moralo sodišče
odrediti s sodno odločbo. Odločanje v okviru istega organa po
oceni Ustavnega sodišča ne terja posebnih obličnosti, zato je z
vidika procesnih jamstev sprejemljivo, če je odobritev dana na
predhodno pripravljenem predlogu, ki vsebuje podatke o osebi,
zoper katero se izvaja ukrep, opis dejanja, način, obseg, traja
nje ukrepov in utemeljitev razlogov (drugi odstavek 49. člena
ZPol). Sodbe se v tem delu opirajo na razumne razloge, zato
z izpodbijano razlago ni bilo poseženo v pravico pritožnika iz
35. člena Ustave. Ker so bili ukrepi tajnega opazovanja in sle
denja z uporabo tehničnih sredstev za dokumentiranje odobreni
na način, ki ga določa zakon, je sodišče svojo odločitev upravi
čeno oprlo na podatke, pridobljene z izvajanjem teh ukrepov.
12. Pritožnik nasprotuje tudi stališču sodišč, da je treba
celovito presojati pobudo policije za odreditev nadzora teleko
munikacij s prisluškovanjem in snemanjem, predlog državnega
tožilca in odredbo preiskovalne sodnice.
13. Preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča na Ptuju je
v predkazenskem postopku odredila uporabo ukrepa nadzora
telekomunikacij s prisluškovanjem in snemanjem iz 1. točke
prvega odstavka 150. člena ZKP. Ukrep je bil najprej odrejen
z odredbo št. Pp 1/2002 z dne 26. 4. 2002 zoper štiri osebe in
pozneje razširjen tudi na pritožnika. Odredba vsebuje kratko
obrazložitev, da obstaja utemeljen razlog za sum, da so na
vedene osebe sodelovale pri izvršitvi kaznivih dejanj prepo
vedanega prehoda čez državno mejo po tretjem odstavku v
zvezi z drugim odstavkom 311. člena KZ in da ta dejanja še
vedno izvršujejo, da pri izvrševanju kaznivih dejanj uporabljajo
mobilne telefone za komunikacijo med člani skupine in da je
mogoče utemeljeno sklepati, da se z drugimi ukrepi ne bi dalo
zbrati dokazov. Na enak način so obrazložene tudi odredbe, s
katerimi je bil odrejen ukrep zoper pritožnika.
14. Pritožnik je že v postopku na prvi stopnji zahteval
izločitev vseh, na glavnih obravnavah reproduciranih posnet
kov telefonskih pogovorov, pridobljenih na podlagi 150. člena
ZKP, in prepisov teIefonskih pogovorov. Predlog za izločitev je
sodeči senat zavrnil z argumentacijo, da so se ukrepi iz prve
točke prvega odstavka 150. člena ZKP izvajali na podlagi pisnih
odredb preiskovalne sodnice na pisne predloge državnega
tožilca, torej v skladu s prvim odstavkom 152. člena ZKP. So
dišče je zapisalo, da so bili izpolnjeni zakonski pogoji za izdajo
odredb in da so bile vse odredbe "zadostno razlogovane".
Peti odstavek 49. člena ZPol.
Nadzor telekomunikacij s prisluškovanjem in snemanjem
je bil zoper pritožnika odrejen z odredbo preiskovalne sodnice
Okrožnega sodišča na Ptuju na št. Pp 1/2002 z dne 24. 5. 2002.
V prvi fazi je policija nadzorovala štiri mobilne telefone. Ukrep je
bil podaljšan z odredbami št. Pp 1/2002 z dne 21. 6. 2002, št. Pp
1/2002 z dne 23. 7. 2002 in Pp 1/2002 z dne 23. 8. 2002.
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15. Iz prvostopenjske sodbe sta razvidni dinamika izvrše
vanja (odrejanje in podaljševanje) in preizkus zakonskih pogojev
za odreditev ukrepov. Sodišče je ugotovilo, da odredbe preisko
valne sodnice temeljijo na obrazloženih predlogih državnega
tožilca, v katerih so navedene konkretne okoliščine in dejstva,
na podlagi katerih je lahko preiskovalna sodnica sprejela sklep
o obstoju dovolj visoke stopnje verjetnosti, da so nadzorovane
osebe povezane s kaznivimi dejanji po tretjem odstavku v zvezi z
drugim odstavkom 311. člena KZ. Po stališču sodišča je preisko
valna sodnica ustrezno obrazložila utemeljenost suma uporabe
komunikacijskih sredstev (mobilnih telefonov) in utemeljenost
sklepanja, da se z drugimi ukrepi ne bi dalo zbrati dokazov. Sodi
šče je tudi samo preizkusilo obstoj pogoja neogibne potrebnosti
ukrepa in zapisalo, da vlog organizatorjev in spremljevalcev
ne bi bilo mogoče ugotoviti s klasičnimi metodami odkrivanja,
dokazni postopek pa je po prepričanju sodišča pokazal, da
bi uporaba klasičnih metod lahko ogrozila življenje in zdravje
ilegalnih prebežnikov. Takšni presoji je Višje sodišče pritrdilo.
Vrhovno sodišče je zapisalo, da ima odredba št. Pp 1/2002 z dne
26. 4. 2002 vse predpisane sestavine. Po mnenju Vrhovnega
sodišča je utemeljitev sicer skopa, a ne pomeni, da preiskovalna
sodnica ni preizkusila predloga državne tožilke tudi v obsegu,
ki se nanaša na neogibno potrebnost uporabe predlaganega
ukrepa, saj je izhajala iz načina izvrševanja kaznivih dejanj, kot
je bil argumentirano prikazan v pobudi kriminalistične policije
in v predlogu državnega tožilca za odreditev ukrepa. Odločitev
preiskovalne sodnice je po stališču Vrhovnega sodišča treba
presojati predvsem z vidika vsebine ponujenih podatkov, ki jih je
preiskovalna sodnica preizkusila. V takem položaju naj ne bi bilo
mogoče sklepati, da je odredba preiskovalne sodnice nezakonita
in da so dokazi pridobljeni nezakonito.
16. Iz narave in logike odrejenega ukrepa izhaja, da se
ukrep uvede in izvaja, ne da bi posameznik za to vedel. Po
sameznik zato nima možnosti, da bi sodeloval, ko se odloča o
ukrepu, in takrat uporabil učinkovita pravna sredstva. Zato je bi
stveno, da je odločanje v tej fazi takšno, da zagotavlja možnost
naknadnega preizkusa, ali so bili izpolnjeni zakonsko določeni
pogoji za njegovo odreditev. Sodišče mora v vsakem primeru
vsebinsko – konkretno in specifično – utemeljiti obvezne ele
mente odredbe. Odredba mora vsebovati tudi utemeljitev, iz
katere izhaja, zakaj je izvedba ukrepa v konkretnem primeru
nujno potrebna in katere so tiste okoliščine, ki sodišču oziroma
organom za notranje zadeve preprečujejo, da bi zbrali dokaze
na način, s katerim ne bi posegli ali pa bi na manj intenziven
način posegli v ustavne pravice prizadete osebe. Takšna ob
razložitev odredbe ima dvojno vlogo: omogoča preizkušanje
zakonskih pogojev za odobritev prikritih preiskovalnih ukrepov
in omogoča oblikovanje stališč o tem, katere so tiste situacije,
v katerih je poseg represivnega aparata v zasebnost posame
znika sploh dopusten.
17. Dosledno upoštevanje zakonskih določb o postopku
odrejanja prikritih preiskovalnih ukrepov ni zgolj formalistična
zahteva. Gre za mehanizem, ki ga mora sodišče uporabljati
na način, ki naj pri pridobivanju dokaznega gradiva prepreči
možnost zlorab. Zato dejstvo, da sta pobuda policije in pre
dlog državnega tožilca obrazložena, preiskovalnega sodnika
 Po prvem odstavku 152. člena ZKP, veljavnem v času odre
ditve ukrepa, sta morala predlog in odredba vsebovati: 1) podatke
o osebi, zoper katero se predlaga oziroma odreja ukrep; 2) uteme
ljitev oziroma ugotovitev razlogov za sum, da gre za izvrševanje,
pripravo ali organizacijo v 150. oziroma 151. členu tega zakona do
ločenih kaznivih dejanj; 3) kateri ukrep se predlaga oziroma odreja,
način izvajanja ukrepa, njegov obseg in trajanja, točno določitev
prostora ali kraja, v katerem se ukrep izvaja, komunikacijsko oziro
ma telekomunikacijsko sredstvo in druge pomembne okoliščine, ki
narekujejo uporabo posameznega ukrepa; 4) utemeljitev oziroma
ugotovitev neogibne potrebnosti uporabe posameznega ukrepa
v razmerju do zbiranja dokazov na drug način in uporabe drugih
milejših ukrepov; 5) utemeljitev razloga za predčasno izvrševanje
odredbe v primeru iz drugega odstavka tega člena.
 Tako Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-25/95.
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ne odvezuje dolžnosti, da utemelji obstoj zakonskih pogojev za
uvedbo ukrepa. Preiskovalna sodnica bi morala v odredbi št. Pp
1/2002 z dne 26. 4. 2002 in nadaljnjih odredbah navesti dejstva
in okoliščine, iz katerih izhajajo utemeljeni razlogi za sum, da
gre za izvrševanje kaznivih dejanj po tretjem odstavku v zvezi
z drugim odstavkom 311. člena KZ, in utemeljen sum, da se pri
izvrševanju kaznivih dejanj uporabljajo določena komunikacijska
sredstva, ter utemeljiti neogibno potrebnost uporabe ukrepa v
razmerju do zbiranja dokazov na drug način (nujnost zbiranja
dokazov na tak način). Namesto tega se je v odredbah zgolj
sklicevala na predlog tožilca in ga ocenila kot takega, ki tem
zahtevam ustreza. Vendar ta pomanjkljivost po oceni Ustavnega
sodišča ni bila takšna, da bi pomenila kršitev 35. in 37. člena
Ustave. Preiskovalna sodnica je ocenila, da vsebuje predlog
državnega tožilca vse elemente, ki so določeni v prvem odstavku
152. člena ZKP, in ugotovila obstoj pogojev za odreditev ukrepov
po prvi točki prvega odstavka 150. člena ZKP. S tem je opravila
preizkus zakonskih pogojev za odobritev prikritih preiskovalnih
ukrepov in zadostila standardom, brez katerih sojenja ne more
mo šteti kot poštenega. Zatrjevana kršitev bi bila podana, če bi
sodišča izhajala s stališča, da presoja, ali so izpolnjeni zakonski
pogoji za odreditev ukrepa, s katerim se posega v pravico priza
dete osebe iz prvega odstavka 37. člena Ustave, ni potrebna, ker
so razlogi za odreditev ukrepa razvidni iz predloga državnega
tožilca (osebe, ki zastopa interese kazenskega pregona). Za tak
primer pa v obravnavani zadevi ne gre.
18. Pritožnik graja tudi stališče sodišč, da je bil izpol
njen ustavni pogoj neogibne potrebnosti izvajanja prikritih pre
iskovalnih ukrepov (drugi odstavek 37. člena Ustave). Kršitev
utemeljuje z navedbo, da je tožilstvo izdalo dovoljenje po
159. členu ZKP za začasni odlog ukrepanja. V skladu s to
določbo se lahko začasno odloži odvzem prostosti osumljene
osebe, če ni podana nevarnost za življenje in zdravje tretjih
oziroma dokler ni podana. Po mnenju pritožnika začasna od
ložitev odvzema prostosti osumljenih izkazuje, da niso podani
razlogi nujnosti, ki narekujejo uporabo prikritih preiskovalnih
ukrepov. S takimi navedbami pa zatrjevane kršitve ne izkaže.
Po drugem odstavku 37. člena Ustave mora biti poseg nujen za
uvedbo ali potek kazenskega postopka ali za varnost države.
Izpeljava tega pogoja je določena v prvem odstavku 150. člena
ZKP in se nanaša na zbiranje dokazov, medtem ko se pri odlo
gu odvzema prostosti po 159. členu ZKP odloča o nevarnosti
osumljene osebe za življenje in zdravje ljudi. Zato ocena, da
določena oseba ne pomeni nevarnosti za življenje in zdravje
ljudi, še ne pomeni, da takšna nevarnost ne more biti podana
pri pridobivanju dokazov brez uporabe prikritih preiskovalnih
ukrepov. Pritožnik z navedbo, da je državno tožilstvo pri odloča
nju o začasnem odlogu odvzema prostosti in pri utemeljevanju
predloga za odreditev pripora uporabilo dvojna merila ter da so
sodišča takšno ravnanje dopustila, ne utemelji očitka, da so bili
dokazi pridobljeni z arbitrarno razlago zakonskih določb.
19. Glede na navedeno Ustavno sodišče ugotavlja, da
obremenilni dokazi niso bili pridobljeni s kršitvijo pravic iz 35.
in 37. člena Ustave. Zato uporaba teh dokazov v kazenskem
postopku zoper pritožnika ni mogla pomeniti kršitve pravic iz
22. in 23. člena Ustave.
Presoja drugih očitkov pritožnika
20. Pritožnik zatrjuje, da je po ustaljeni sodni praksi dokaz
v kazenskem postopku le zvočni zapis na izvirnem posnetku.
Meni, da bi moralo sodišče pri izvajanju dokazov preizkusiti
skladnost zgoščenk z izvirnimi optičnimi diski in uveljavlja krši
tev 22. člena Ustave.
21. Iz prvostopenjske sodbe izhaja, da je policija po za
ključku predkazenskega postopka sodišču predložila magne
tno-optične diske kot izvirne nosilce posnetih pogovorov in zgo
ščenke kot kopije prvih s posnetki pogovorov in SMS sporočili
ter prepise vsebine posnetih pogovorov. V dokaznem postopku
so bile uporabljene zgoščenke kot delovne kopije, glede na
dejstvo, da sodišče ni razpolagalo s strojno opremo za zvočno
reproduciranje z magnetno-optičnih diskov. Sodišče je na glav
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ni obravnavi poslušalo posnetke pogovorov in hkrati primerja
lo skladnost posnetkov z vsebino prepisov. Zaradi ugovorov
obrambe glede verodostojnosti posnetkov na zgoščenkah je
sodišče dvakrat opravilo poizvedbe pri Upravi kriminalistične
policije o načinu izvajanja ukrepa. V odgovorih Uprave krimi
nalistične policije v povezavi z izvedenskimi mnenji Inštituta
Jožef Stefan je bilo po mnenju sodišča prepričljivo pojasnjeno,
kakšni so postopki in ravnanje policije pri izvajanju nadzora
telekomunikacij s prisluškovanjem in snemanjem. Po oceni
sodišča ni prišlo do poseganja v vsebino posnetih pogovorov.
Višje sodišče je zavrnilo očitke pritožnika, da je sodišče sodbo
oprlo na nedovoljene dokaze. Ocenilo je, da iz spisa ne izhaja
ničesar, kar bi vzbujalo pomisleke v smislu naknadnega pose
ganja v vsebino posnetih pogovorov in dvom v avtentičnost na
zgoščenkah posnetih prisluhov.
22. Vrhovno sodišče je v zvezi z ugovorom pritožnika
navedlo, da je pri izvajanju prikritih preiskovalnih ukrepov,
odrejenih v predkazenskem postopku, dokaz zvočni zapis na
izvirnem posnetku oziroma slikovni posnetek, vendar to še ne
pomeni, da zgoščenke kot kopije magnetno-optičnih diskov in
prepisi zvočnih posnetkov, ki sta jih napravila bodisi preisko
valni sodnik bodisi policija, niso dokaz, na katerega se sodba
ne bi smela opirati. To velja po mnenju Vrhovnega sodišča
še zlasti v položaju, v katerem so bili magnetno-optični diski
predloženi sodišču, na glavni obravnavi pa poslušane zgo
ščenke, njihove vsebine pa primerjane s prepisi. Vse to je dalo
obrambi možnost, da se izjavi o vsebini na tak način izvedenih
dokazov. Vrhovno sodišče je pojasnilo, da je glede na prikaz
delovanja nadzornega centra, kot je pojasnjen v odgovorih
Uprave kriminalistične policije, sodišče izhajalo iz dejstva, da
gre za identičnost posnetkov prestreženih telekomunikacij na
magnetno-optičnih diskih in na zgoščenkah ter za enakovredne
nosilce zvoka. Zato je po mnenju Vrhovnega sodišča uteme
ljeno presodilo, da so zgoščenke dokaz, ki se sme uporabiti v
kazenskem postopku in na katerega je dopustno opreti sodbo.
Sodišča so za svoje stališče v zvezi z uporabo dokazov, izve
denih z reproduciranjem pogovorov z zgoščenke kot kopije
izvirnih optičnih diskov, navedla prepričljive argumente, zato
izpodbijanemu stališču ni mogoče očitati očitne napačnosti in
s tem kršitve 22. člena Ustave.
23. Očitek sodiščem, da so neutemeljeno odstopila od
sodne prakse in s tem kršila 22. člen Ustave, utemeljuje
pritožnik s sklicevanjem na sodbo Vrhovnega sodišča št. I
Ips 180/2000 z dne 8. 5. 2003, iz katere izhaja, da je dokaz
v kazenskem postopku zvočni zapis na izvirnem posnetku. Z
navedenim zatrjevane kršitve ne more utemeljiti, ker gre v pri
meru sodbe, na katero se sklicuje pritožnik, za neprimerljivo
situacijo. Sodba se nanaša na primer, ko je sodišče na glavni
obravnavi prebralo prepis zvočnega zapisa telefonskih pogo
vorov, ne da bi jih tudi zvočno predvajalo. V obravnavanem
primeru pa se je sodišče seznanilo z vsebino posnetkov tako,
da jih je poslušalo.
24. Ker ustavna pritožba ni utemeljena, jo je Ustavno
sodišče zavrnilo.
C.
25. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni
list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – ZUstS) ter tretje alineje tretjega
odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list
RS, št. 86/07) v sestavi: podpredsednik dr. Ciril Ribičič ter so
dnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, mag. Marta
Klampfer, mag. Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mo
zetič in dr. Mirjam Škrk. Sodnik Jože Tratnik je bil pri odločanju
o tej zadevi izločen. Odločbo je sprejelo s petimi glasovi proti
dvema. Proti sta glasovala sodnik Fišer in sodnik Ribičič. So
dnik Fišer je dal odklonilno ločeno mnenje.
dr. Ciril Ribičič l.r.
Podpredsednik
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OBČINE
DIVAČA
1530.

Pravilnik o sofinanciranju kulturnih projektov
na področju ljubiteljske kulture za društva, ki
delujejo na območju Občine Divača

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list
RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača
na 14. redni seji dne 28. 3. 2008 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju kulturnih projektov na področju
ljubiteljske kulture za društva, ki delujejo na
območju Občine Divača
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določajo upravičenci, pogoji, merila
in postopek za sofinanciranje kulturnih projektov na področju
ljubiteljske kulture.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
2. člen
Iz proračuna Občine Divača se skladno s tem pravilnikom
sofinancirajo:
– kulturni projekti izvedeni na območju Republike Slo
venije,
– kulturni projekti izvedeni v tujini.
Po tem pravilniku je kulturni projekt definiran kot zaokrožena
programska enota, ki je v celoti in v svojih delih dostopna javnosti
in je izražena v obliki gostovanj, na področjih glasbene dejavnosti
(vokalna in instrumentalna glasba), gledališke in lutkovne dejavno
sti, plesne dejavnosti, likovne dejavnosti in večzvrstne dejavnosti
(dejavnost, ki združuje našteta področja).
3. člen
Upravičenci do sredstev so:
– društva in njihove zveze, ki so registrirana kot kulturna
društva in tudi opravljajo dejavnost kulturnih društev in imajo
sedež na območju Občine Divača,
– ostala društva, ki niso registrirana izključno kot kulturna
društva ali sploh niso registrirana kot kulturna društva pod po
gojem, da so organizatorji kulturnega projekta iz 2. člena tega
pravilnika in imajo sedež na območju Občine Divača,
– skupina društev iz prve in druge alineje tega člena, ki so
soorganizatorji kulturnega projekta iz 2. člena tega pravilnika.
4. člen
Pogoji za pridobitev sredstev so:
– projekt se mora realizirati v letu razpisa,
– projekt mora biti finančno uravnotežen (skupne vre
dnosti predvidenih odhodkov in prihodkov se morajo ujemati,
prihodki=odhodki),
– je nekomercialne narave (pomeni, da projektu ni moč
pripisati pretežno komercialnega namena – za izvedbo projekta
se ne prejme plačila),
– projekt resorno ne spada na drugo področje kot so
šolstvo, šport, znanost, gospodarstvo ipd.
5. člen
Sredstva za sofinanciranje kulturnih projektov na področju
ljubiteljske kulture se zagotovijo v proračunu Občine Divača v

višini, ki je določena z odlokom o proračunu za posamezno
leto.
Pri vrednotenju projektov se upoštevajo merila, ki so do
ločena v tem pravilniku.

III. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
6. člen
Na podlagi odloka o proračunu za posamezno leto se v
Občini Divača izvede javni razpis za sofinanciranje kulturnih
projektov. Postopek javnega razpisa vodi 5-članska strokovna
komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
V sklepu o razpisu se določi rok za izvedbo javnega raz
pisa, višina sredstev za sofinanciranje projektov in strokovno
komisijo.
Strokovna komisija na podlagi meril ovrednoti prijavljene
projekte in z odločbo obvesti organizatorje o višini doseženih
sredstev.
Pritožba na odločbo komisije se poda v roku 15 dni od
sprejema odločbe.
Ovrednotenje projektov potrdi župan, ki sklene pogodbo
z izbranimi izvajalci.
7. člen
Javni razpis vsebuje:
– podatke o naročniku (naziv, naslov, davčna številka),
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,
– predmet sofinanciranja,
– višina razpoložljivih sredstev,
– razpisni rok, ki ne sme biti krajši od 20 dni,
– način dostave vlog,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij v
zvezi z razpisom,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu
javnega razpisa.
Občinska uprava ima od posameznega prijavitelja pravico
zahtevati dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo, kolikor
je to potrebno za ugotavljanje upravičenosti za pridobivanje
proračunskih sredstev.

ka),

8. člen
Z organizatorji prireditev se sklenejo pogodbe.
Pogodba vsebuje najmanj:
– podatki o organizatorju (naziv, naslov, davčna števil

– navedbo sofinanciranega kulturnega projekta,
– rok izplačila sredstev iz občinskega proračuna in
– način nadzora nad namensko uporabo sredstev.
Organizatorji kulturnih projektov so dolžni spoštovati do
ločila pogodbe.
Če občinska uprava ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje
pogodbe, mu lahko zadrži izplačilo še neizplačanih sredstev ali
zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev.
Kolikor organizator projekta ne realizira projekta v obsegu
kot je določen v pogodbi se mu sorazmerno zmanjša delež
sofinanciranja glede na realizacijo projekta.
Če izvajalec sredstev ne porabi namensko, občina preki
ne pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sred
stev.
9. člen
Organizator je dolžan po realizaciji projekta v roku 30 dni
podati končno poročilo o poteku kulturnega projekta. Organi
zator prijavi kulturni projekt na obrazcih, ki jih pripravi občinska
uprava Občine Divača.
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IV. MERILA

1. Kulturni projekti izvedeni na območju Republike
Slovenije
Merilo
Vsebina projekta
Medijska podprtost
Drugi specifični stroški
Stroški nastanitve
Stroški prevoza

Število točk
maksimalno do 10% vrednosti
projekta
maksimalno do 5% vrednosti
projekta
maksimalno do 5% vrednosti
projekta
maksimalno do 10% vrednosti
projekta
maksimalno do 20% vrednosti
projekta

Opomba:
V vsebini projekta se ocenjuje inovativnost in aktualnost
projekta, jasnost in kvaliteta vsebinske in oblikovne zasnove.
V točki medijska podprtost se ocenjuje odmevnost projek
ta v medijih in ustrezno prepoznavnost v slovenskem kulturnem
prostoru in/ali v mednarodni javnosti, ki se dokazuje z objavami
v medijih.
Pod druge specifične stroške se upoštevajo upravičeni
stroški, ki so nastali pri izvedbi projekta in so bili nujno potrebni
za izvedbo projekta (npr. stroški prevodov, stroški povezani
s predstavitvijo, promocijo …), ki se dokazujejo z ustreznimi
računi, v fazi prijave pa s predračuni.
Stroški nastanitve predstavljajo stroške prenočevanja in
delno tudi stroške prehrane, ki se dokazujejo z ustreznimi raču
ni, v fazi prijave pa s predračuni oziroma ponudbo.
Stroški prevoza zajemajo stroške prevoznega sredstva
in se vračajo v višini do 20% vrednosti investicije na podlagi
ustreznega računa.
Zaprošeni znesek sofinanciranja lahko dosega maksimal
no 50% vseh predvidenih stroškov.
2. Kulturni projekti izvedeni v tujini
Merilo
Vsebina projekta
Medijska podprtost
Drugi specifični stroški
Stroški nastanitve
Stroški prevoza

Število točk
maksimalno do 15% vrednosti
projekta
maksimalno do 7% vrednosti
projekta
maksimalno do 5% vrednosti
projekta
maksimalno do 13% vrednosti
projekta
maksimalno do 40% vrednosti
projekta

Opomba:
V vsebini projekta se ocenjuje inovativnost in aktualnost
projekta, jasnost in kvaliteta vsebinske in oblikovne zasno
ve.
V točki medijska podprtost se ocenjuje odmevnost projek
ta v medijih in ustrezno prepoznavnost v slovenskem kulturnem
prostoruin /ali v mednarodni javnosti, ki se dokazuje z objavami
v medijih.
Pod druge specifične stroške se upoštevajo upravičeni
stroški, ki so nastali pri izvedbi projekta in so bili nujno potrebni
za izvedbo projekta (npr. stroški prevodov, stroški povezani
s predstavitvijo, promocijo …), ki se dokazujejo z ustreznimi
računi, v fazi prijave pa s predračuni.
Stroški nastanitve predstavljajo stroške prenočevanja in
delno tudi stroške prehrane, ki se dokazujejo z ustreznimi raču
ni, v fazi prijave pa s predračuni oziroma ponudbo.
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Stroški prevoza zajemajo stroške prevoznega sredstva
(avtobusa, vlaka, letala …) in se vračajo v višini do 40% vre
dnosti investicije na podlagi ustreznega računa.
Zaprošeni znesek sofinanciranja lahko dosega maksimal
no 80% vseh predvidenih stroškov.

V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0002//2008-1
Divača, dne 28. marca 2008
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

LENDAVA
1531.

Sklep o začetku priprave sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Občine Lendava za
območje nove Občine Lendava v letu 2008

Na podlagi 46. in 96. člena Zakona o prostorskem načrto
vanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07) ter 31. člena Statuta
Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00, 69/02 in
69/06) je župan Občine Lendava dne 2. 4. 2008 sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Občine Lendava
za območje nove Občine Lendava v letu 2008
I.
Namen sklepa in pravna podlaga
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročne
ga plana Občine Lendava. Spremembe in dopolnitve prostor
skih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Lendava v letu 2008 se nanašajo na zagotovitev površin za
izgradnjo motociklističnega centra in golf igrišča.
Predmet sprememb in dopolnitev so prostorske sestavine
naslednjih planskih aktov:
– Dolgoročni plan Občine Lendava (Uradne objave št.
13/87, 2/89, Uradni list RS, št. 57/92, 11/95, 36/00, 19/01),
– Srednjeročni družbeni plan Občine Lendava (Uradne
objave št. 21/87, 2/89, 17/90, Uradni list RS, št. 57/92, 11/95,
36/00, 19/01).
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih
aktov obsegajo ustrezne spremembe in dopolnitve:
– tekstualnega dela oziroma odloka
– ustreznih tematskih kart kartografskega dela v merilu
1: 25.000 in
– kartografske dokumentacije k planu v merilu 1: 5.000.
Pravno podlago za izvedbo postopka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednje
ročnega plana predstavlja drugi odstavek 96. člena Zakona
o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št.
33/07).
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II.

IV.

Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov

Strokovne rešitve in način njihove pridobitve

Pobudnik sprememb in dopolnitev plana je Petrolija d.o.o.
Znotraj obstoječih stavbnih zemljišč oziroma zemljišč, ki niso
v primarni rabi, ni primerne lokacije, ki bi zadostila prostor
skim pogojem za umestitev planiranih posegov oziroma za
izgradnjo dirkalne steze s spremljajočimi objekti in golf igrišča.
Občina Lendava je že začela postopek priprave Občinskega
prostorskega načrta za celoten teritorij svoje občine vendar je
zaradi specifike posegov in rokov sprejetja pristopila k spre
membam in dopolnitvam prostorskih sestavin planskih aktov,
saj želi pobudniku omogočiti čim hitrejšo realizacijo načrtovane
investicije.
Zamisel o izgradnji športnega centra s površinami za
tudi za rekreacijo in oddih ter razvoj turizma v Petišovcih se
je porodila že leta 1978, ko je na ustanovnem občnem zbo
ru bil sprejet sklep o ustanovitvi vrhunskega moto športa in
razvoja rekreacije delavcev in občanov. Zgrajen je bil stadion
s speedway stezo in pripadajočimi objekti. Mednarodna moto
federacija (FIM) je postala pozorna na lendavski speedway ter
jim zaupala tudi organizacijo treh dirk za svetovno prvenstvo.
Mednarodna motociklistična organizacija (FIM) se je odločila,
da moralno podpre obnovo svetovno znanega stadiona in steze
ter povečanje obseg dirkalnih stez do nivoja Grand Prix ter s
tem poveča nivo uslug ob samih progah. Eden izmed razlogov
je tudi veliko pomanjkanje motociklističnih stez v Evropi, ki bi
tekmovalcem omogočala sočasno rehabilitacijo in vadbo. Pre
dlog FIM je z veseljem podprla tudi Občina Lendava, saj bo z
izgradnjo navedenega zagotovljen tudi razvoj lokalne skupnosti
in širše regije v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slo
venije. V okviru celovitega razvoja turizma v občini je v bližini
planiranega motociklističnega centra planirana tudi izgradnja
golf igrišča z 18 luknjami in izgradnja hotela, ki bi funkcioniral
kot del celovite športno turistične ponudbe.
Ob upoštevanju razvojnih potreb se na območju obsto
ječega rekreacijskega centra v Petišovcih obnovi speedway
stadion, zgradi se dirkalna motociklistična steza s spremljajo
čimi objekti v obsegu in z nivojem uslug na ravni Grand Prix.
Celovitost ponudbe zaokrožuje golf center z golf igriščem in
golf hišo ter hotel z apartmajskim naseljem.
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih
aktov se nanašajo na spremembo namenske rabe prostora.
Zemljišča so v veljavnih prostorskih sestavinah prostorske
ga plana Občine Lendava opredeljena pretežno kot najboljša
kmetijska zemljišča, deloma tudi kot druga kmetijska zemljišča
in stavbna zemljišča. Namenska raba površin se spremeni za
umestitev programov športa, turizma in rekreacije ter za površi
ne potrebne navezavo na javno gospodarsko infrastrukturo.
III.
Območje ter predmet sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planskih aktov
Območje sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
planskih aktov obsega dve samostojni območji severno in južno
od reke Ledave oziroma južno in severno od bodoče AC, ki pa
sta programsko povezani. Južni del območja, to je območje
motodroma, je prostorsko opredeljen z lokacijo obstoječega
rekreacijskega centra Petišovci s speedway stezo. Leži vzho
dno od naselja Petišovci in južno od reke Ledave. Opredeljuje
ga tudi ureditveno območje državnega lokacijskega načrta za
avtocesto na odseku Lendava–Pince (Uradni list RS, št. 79/04).
Severni del območja severno od reke Ledave, to je območje
golfa in hotela, pa se razprostira v pasu od naselij Tiške in
Orešje na vzhodu proti zahodu.. Velikost severnega dela je ca.
54.4 ha (v k.o. Dolina in k.o. Čentiba), južnega pa 66.3 ha (v
k.o. Petišovci).
Točno območje sprememb in dopolnitev bo definirano
v dopolnjenem osnutku sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin planskih aktov.
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Za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
planskih aktov bodo izdelane strokovne podlage za utemeljitev
posegov, poleg njih se uporabijo že izdelane strokovne rešitve
in strokovne podlage. Po potrebi se izdelajo dodatne strokovne
podlage, za katere se na podlagi smernic nosilcev urejanja pro
stora v postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin planskih aktov ugotovi, da so pomembne in potrebne
za kvalitetno pripravo akta.
V.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za pripravo
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih
aktov
Za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
planskih aktov se pridobijo smernice naslednjih nosilcev ure
janja prostora:
– Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Generalna po
licijska uprava,
– Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve,
Sektor za civilno obrambo,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in re
ševanje,
– Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste,
– Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
Sektor za rudarstvo,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg,
Sektor za preskrbo in blagovne rezerve,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje,
– Ministrstvo za okolje in prostor Agencija RS za okolje,
Urad za okolje,
– Ministrstvo za okolje in prostor Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami,
– Ministrstvo za okolje in prostor Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z meteorologijo,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Di
rektorat za kmetijstvo,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direk
torat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
– Ministrstvo za kulturo,
– Družba RS za avtoceste,
– Direkcija RS za ceste,
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Murska Sobota,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor,
– Geoplin plinovodi, d.o.o. Ljubljana,
– ELES d.o.o., Ljubljana,
– Elektro Maribor d.d., Kolodvorska 6, 9220 Lendava,
– Komunala d.o.o. Lendava, Glavna ul. 109, 9220 Len
dava,
– Občina Lendava, Glavna ul. 20, 9220 Lendava.
Drugi upravljavci in javne službe, ki podajo usmeritve in
priporočila, vendar niso nosilci urejanja prostora:
– Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana,
– Nemmoco, Glavna ul. 1, 9220 Lendava,
– Luna net d.o.o., Tomšičeva 6a, 9220 Lendava,
– Nafta Geoterm d.o.o., Mlinska ulica 5, 9220 Lendava,
– Telemach, družba za komunikacijske sisteme, d.o.o.,
Cesta ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v postopku izdaje
smernic sporoči tudi, ali je za spremembe in dopolnitve prostor
skih sestavin planskih aktov potrebno izvesti celovito presojo
vplivov na okolje.
V primeru, da se v postopku priprave sprememb in do
polnitev prostorskih sestavin planskih aktov ugotovi, da morajo
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izdati smernice ali drugače sodelovati tudi drugi subjekti, ki
niso navedeni v tem sklepu, se lahko v postopek vključi tudi
druge subjekte oziroma organe in organizacije. Če se bodo
v času priprave in uveljavitve tega sklepa spremenile pristoj
nosti posameznih ministrstev ali se jim bo spremenil naziv, se
pri pridobitvi smernic in mnenj upoštevajo najnovejše uredbe
Vlade RS.
Od nosilcev urejanja prostora, od katerih se pridobijo
smernice, se pridobijo tudi mnenja na predlog sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov.
VI.
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin planskih aktov
Za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
planskih aktov so predvideni naslednji roki:

LJUBLJANA
1532.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za del
območja urejanja BO 1/1 in del območja
urejanja ŠO 1/1

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) in 51. člena Statuta Mestne občine
Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno bese
dilo) sprejemam

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja urejanja BO
1/1 in del območja urejanja ŠO 1/1

Osnutek akta

April 2008

1.
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobne
ga prostorskega načrta za del območja urejanja BO 1/1 in del
območja urejanja ŠO 1/1 (v nadaljevanju: OPPN).

Posredovanje osnutka akta MOP-u

April 2008

2.

Pridobitev smernic nosilcev urejanja
prostora (pridobi MOP)

Maj 2008

Izdelava dopolnjenega osnutka akta

Junij 2008

Javna razgrnitev in javne obravnave
dopolnjenega osnutka akta

Julij 2008

Aktivnost

Rok

Ureditev pripomb ter stališča do pripomb
iz javne razgrnitve in obravnav

Avgust 2008

Objava sprejetih stališč do pripomb
iz javne razgrnitve in obravnav

Avgust 2008

Priprava predloga akta

Avgust 2008

Posredovanje predloga akta MOP-u

Avgust 2008

Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja
prostora

September
2008

Potrditev predloga akta s sklepom ministra
na podlagi petega odstavka 51. člena
ZPNačrt

Oktober 2008

Sprejem predloga akta na občinskem svetu

Oktober 2008

Objava v uradnem glasilu

Oktober 2008

Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Obravnavano območje se nahaja v jugovzhodnem delu
območja urejanja BO 1/1, ki se ureja z Odlokom o prostorskih
ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 Bežigrad – zahod
(Uradni list SRS, št. 26/87, 15/89, Uradni list RS, št. 27/92,
63/99, 18/02, 118/03 in 123/04), in v delu območja urejanja ŠO
1/1, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za
plansko celoto Š1 Šiška (Uradni list SRS, št. 28/89 in Uradni list
RS, št. 24/91-II., 58/92, 5/94, 24/96, 40/97, 43/00, 18/02, 55/04,
28/05). Po navedenih dokumentih novogradnja objektov, do
sprejetja prostorskega izvedbenega akta, ni dovoljena.
Na površinah ob Parmovi ulici načrtuje investitor gra
dnjo objektov z mešano, stanovanjsko-poslovno dejavnostjo,
ureditev površin za peš in motorni promet ter ureditev zelenih
površin.
Veljavni prostorski ureditveni pogoji ne omogočajo reali
zacije nameravane gradnje, zato je treba izdelati nov prostorski
izvedbeni akt.
3.

V primeru, da bo treba izvesti postopek celovite presoje
vplivov na okolje (CPVO) se posamezne aktivnosti in roki temu
ustrezno prilagodijo.
VII.
Druga določila
Pripravljavec sprememb in dopolnitev prostorskih sesta
vin planskih aktov je Občina Lendava. Načrtovalca bo izbral
investitor. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slove
nije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Sklep se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor, Direktora
tu za prostor in sosednjim občinam: Dobrovnik, Turnišče, Velika
Polana, Črenšovci.
Št. 032-0019/2008
Lendava, dne 2. aprila 2008
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

Območje OPPN
Območje OPPN obsega površine med Parmovo ulico, že
lezniško progo, območjem predvidenega islamskega verskega
kulturnega centra in območjem Železničarskega muzeja. Povr
šina ureditvenega območja je cca 30.000 m2. Območje OPPN
se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice
za načrtovanje prostorske ureditve, in drugi udeleženci,
ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o. (Področje oskrbe z
vodo, Področje odvajanja odpadnih voda)
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območ
na enota Ljubljana
3. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
4. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarske dejavnosti in promet
5. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje (Urad za upravljanje z vodami)
6. Elektro Ljubljana d.d., DEE Ljubljana mesto
7. Energetika Ljubljana d.o.o. (Oskrba s plinom, Daljinska
oskrba s toplotno energijo)
8. RS, Ministrstvo za obrambo (Uprava RS za zaščito in
reševanje, Direktorat za obrambne zadeve – Urad za civilno
obrambo)
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9. Telekom Slovenije d.d.
10. Javna razsvetljava d.d.
11. JP Snaga d.o.o.
12. Holding Slovenske železnice d.o.o.
(2) Drugi udeleženci:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor
2. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
ravnanje z nepremičninami
3. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Izdela se najmanj tri variantne rešitve. Na podlagi pri
merjave s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in eko
nomskega vidika ter zahtev nosilcev urejanja prostora Mestna
občina Ljubljana, Mestna uprava izbere rešitev, ki bo podlaga
za izdelavo OPPN.
6.
Roki za pripravo OPPN
Priprava osnutka OPPN je predvidena en mesec po za
četku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka
je dva meseca po pridobitvi smernic. Sprejem predloga OPPN
je predviden eno leto po začetku veljavnosti tega sklepa. Upo
števani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen skle
ne pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za
prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z
dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in
investitorjem.
8.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni
strani http://ppmol.org/urbanizem.
Št. 3505-21/2007-7
Ljubljana, dne 2. aprila 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

1533.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za del
območja urejanja BO 1/1, del območja urejanja
ŠT 1/1 in del območja urejanja ŠO 1/1

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) in 51. člena Statuta Mestne občine
Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno bese
dilo) sprejemam

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja urejanja
BO 1/1, del območja urejanja ŠT 1/1 in del
območja urejanja ŠO 1/1
1.
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobne
ga prostorskega načrta za del območja urejanja BO 1/1, del
območja urejanja ŠT 1/1 in del območja urejanja ŠO 1/1 (v
nadaljevanju: OPPN).
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2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Obravnavano območje se nahaja v jugozahodnem delu
območja urejanja BO 1/1, ki se ureja z Odlokom o prostorskih
ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 Bežigrad – zahod
(Uradni list SRS, št. 26/87, 15/89, Uradni list RS, št. 27/92,
63/99, 18/02, 118/03 in 123/04), in v delih območij urejanja
ŠT 1/1 in ŠO 1/1, ki se urejata z Odlokom o prostorskih ure
ditvenih pogojih za plansko celoto Š1 Šiška (Uradni list SRS,
št. 28/89 in Uradni list RS, št. 24/91-II., 58/92, 5/94, 24/96,
40/97, 43/00, 18/02, 55/04, 28/05). Po navedenih dokumentih
novogradnja objektov, do sprejetja prostorskega izvedbenega
akta, ni dovoljena.
Na površinah med načrtovano pozidavo ob Parmovi ulici v
Ljubljani in železniško progo je predvidena gradnja islamskega
verskega in kulturnega centra Ljubljane (v nadaljevanju IVKC).
Sedanja lokacija ob Malem Grabnu se je namreč izkazala za
manj primerno, zato je Mestna občina Ljubljana poiskala novo,
z vidika sprejemljivosti prostora ustreznejšo lokacijo.
Veljavni prostorski ureditveni pogoji ne omogočajo realizacije
obeh namer, zato je treba izdelati nov prostorski izvedbeni akt.
3.
Območje OPPN
Območje OPPN obsega površine med novo povezovalno
cesto, vzporedno s Parmovo ulico, železniško progo, Železni
čarskim muzejem in predvideno pozidavo ob Parmovi ulici.
Površina ureditvenega območja je cca 15.000 m2. Območje
OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje
prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri
pripravi OPPN
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o. (Področje oskrbe z
vodo, Področje odvajanja odpadnih voda)
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območ
na enota Ljubljana
3. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
4. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarske dejavnosti in promet
5. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje (Urad za upravljanje z vodami)
6. Elektro Ljubljana d.d., DEE Ljubljana mesto
7. Energetika Ljubljana d.o.o. (Oskrba s plinom, Daljinska
oskrba s toplotno energijo)
8. RS, Ministrstvo za obrambo (Uprava RS za zaščito in
reševanje, Direktorat za obrambne zadeve – Urad za civilno
obrambo)
9. Telekom Slovenije d.d.
10. Javna razsvetljava d.d.
11. JP Snaga d.o.o.
12. Holding Slovenske železnice d.o.o.
(2) Drugi udeleženci:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor
2. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
ravnanje z nepremičninami.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Izdela se najmanj tri variantne rešitve. Na podlagi pri
merjave s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in eko
nomskega vidika ter zahtev nosilcev urejanja prostora Mestna
občina Ljubljana, Mestna uprava izbere rešitev, ki bo podlaga
za izdelavo OPPN.
6.
Roki za pripravo OPPN
Priprava osnutka OPPN je predvidena en mesec po za
četku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka
je dva meseca po pridobitvi smernic. Sprejem predloga OPPN
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je predviden eno leto po začetku veljavnosti tega sklepa. Upo
števani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financira Mestna občina Ljubljana, Mestni
trg 1, Ljubljana, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki
izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Finančne
obveznosti bodo opredeljene v pogodbi z izvajalcem.

1534.

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) in
drugega odstavka 3. člena Odloka o cestnoprometni ureditvi
(Uradni list RS, št. 122/07) je Mestni svet Mestne občine Lju
bljana na 15. seji dne 31. marca 2008 sprejel

8.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni
strani http://ppmol.org/urbanizem.
Št. 3505-10/2008-1
Ljubljana, dne 2. aprila 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

Odredba o določitvi smeri potekanja prometa
po glavnih mestnih cestah in zbirnih cestah

ODREDBO
o določitvi smeri potekanja prometa po glavnih
mestnih cestah in zbirnih cestah
1. člen
S to odredbo se določijo smeri potekanja prometa na
glavnih mestnih cestah in na zbirnih cestah na območju Mestne
občine Ljubljana.

2. člen
Št. odseka

Kategorija

Stacionaža
začetka

Stacionaža
konca

212022

LZ

339

0

Tavčarjeva ulica od Slovenske ceste do Dalmatinove ulice

212023

LZ

0

359

Dalmatinova ulica od Slovenske ceste do Tavčarjeve ulice

212211

LZ

0

461

Od Verovškove ul. do Slovenčeve ul.

212212

LZ

0

463

Servisna cesta od Slovenčeve ulice do Dunajske ceste

212221

LZ

0

512

Servisna cesta od Dunajske ceste do Vojkove ceste

212222

LZ

0

457

Servisna cesta od Vojkove ceste do 0186_6

212231

LZ

0

220

Servisna cesta od 0186_5 do Vojkove ceste

212232

LZ

0

503

Servisna cesta od Vojkove ceste do Dunajske ceste

212241

LZ

0

473

Bevkova cesta od Dunajske ceste do Slovenčeve ulice

212242

LZ

0

477

Servisna cesta od Slovenčeve ulice do 0182_3

212281

LZ

0

36

Cesta 24. junija od Dunajske ceste do Šlandrove ulice

212301

LZ

0

462

Servisna cesta od Tomačevske ceste do 0186_4

212341

LZ

0

460

Servisna cesta od 0186_3 do Tomačevske ceste

212343

LZ

700

1000

Clevelandska ulica od Jarške ceste do Šmartinske ceste

212344

LZ

0

219

Servisna cesta od Šmartinske ceste do Bratislavske ceste

212345

LZ

0

424

Servisna cesta od Bratislavske ceste do 0187_1

212391

LZ

0

398

Odcep Šmartinska cesta od 0187_2 do Bratislavske ceste

212392

LZ

0

174

Odcep Šmartinska cesta od Bratislavske ceste do 212393

212393

LZ

0

337

Od Odcepa Šmartinske ceste do Clevelandske ulice

212411

LZ

9

429

Sneberska cesta od Šmartinske ceste do Zadobrovške ceste

212721

LZ

83

299

Verovškova ulica od Drenikove ulice do Goriške ulice

212761

LZ

0

632

Kavadarska cesta od 0179_1 do Celovške ceste

212762

LZ

0

448

Servisna cesta od Celovške ceste do Ceste Ljubljanske brigade

212771

LZ

267

0

Servisna cesta od Celovške ceste do Ceste Ljubljanske brigade

212772

LZ

0

650

Majorja Lavriča ulica od Celovške ceste do 0179_2

212801

LZ

114

259

Ulica bratov Komel od Celovške ceste do 220264

212802

LZ

0

183

Ulica bratov Komel od 220264 do Ceste na Poljane

212873

LZ

0

52

Viška cesta od Tržaške ceste do Viška cesta h.š. 2

Opis
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3. člen
Smer potekanja prometa je označena s predpisano pro
metno signalizacijo.
4. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2008-3
Ljubljana, dne 31. marca 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

1535.

Odredba o načinu vodenja prometa na glavnih
mestnih cestah

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) in tre
tjega odstavek 3. člena Odloka o cestnoprometni ureditvi (Ura
dni list RS, št. 122/07) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana
na 15. seji dne 31. 3. 2008 sprejel

ODREDBO
o načinu vodenja prometa na glavnih mestnih
cestah
1. člen
S to odredbo se določi način vodenja prometa po glavnih
mestnih cestah na območju Mestne občine Ljubljana.
2. člen
Na glavnih mestnih cestah se promet vodi na naslednje
načine:
– z nesvetlobno prometno signalizacijo,
– s svetlobno prometno signalizacijo (semaforji),
– s tehnično ureditvijo križišč v obliki krožišč,
– z izvennivojskimi križanji.
3. člen
Način vodenja prometa po križiščih je določen v naslednji
tabeli:

Št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Koda križišča
C1
C1b
C2
C4
C4A
C5
C5a
C27a
C6
C6a
C7
C8a
C8
C10a
C10b
C11
C12a

Ime križišča
Delavski dom
Tivolska – Vošnjakova
Tivolska – Šubičeva
Trg Mladinskih delovnih brigad
Aškerčeva – Prešernova
Aškerčeva – Slovenska
Zoisova – Emonska
Aškerčeva – Murnikova
Zoisova – Breg
Zoisova – Levstikov trg
Karlovška – Predor
Karlovška – Janežičeva
Karlovška – Za Gradom
Dunajska – Livarska
Dunajska – Gospodarsko razstavišče
Trg Osvobodilne fronte – Miklošičeva
Trg Osvobodilne fronte – Kolodvorska

Način vodenja prometa
semafor
semaforiziran peš prehod
semafor
semafor
semafor
semafor
semaforiziran peš prehod
semaforiziran peš prehod
semafor
semaforiziran peš prehod
semafor
semafor
semafor
semaforiziran peš prehod
semaforiziran peš prehod
semafor
semaforiziran peš prehod
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Stran
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
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C12
C13
C18
C18a
C20
C27
C24
C25
B2
B2a
B3
B1a
B1
B4
B25
B6
B6a
B16
B16a
B15
B17
M16
M23
M42
M19
B32
M6
B14a
B14
B14b
V13
Š1
Š4b
Š4a
Š5
Š1a
C10
V14a
V14
V24
V28
V18
V10a
V10b
V11
V3a
V1
V1a
V2a
V3
V4
V2
V10
V9
Š12a
Š12b
Š12
B5a

Masarykova – Resljeva
Masarykova – Njegoševa
Hrvatski trg
Zaloška – Klinični center
Ambrožev trg
Aškerčeva – Snežniška
Roška – Zemljemerska
Roška – Streliška
Dunajska – Topniška
Dunajska – Ptujska
Dunajska – Dimičeva
Dunajska – Kržičeva
Dunajska – Linhartova
Dunajska – Tolstojeva
Dunajska – Kadilnikova
Dunajska – Ulica 7. septembra
Dunajska - Uvoz v sosesko BS 4/2
Topniška – Linhartova
Topniška – Luize Pesjakove
Topniška – Šmartinska
Topniška – Vojkova
Litijska – Pesarska
Poljanska – Roška
Litijska – Fužinska
Kajuhova – Povšetova
Topniška – Peričeva
Šmartinska – Mestna obvozna cesta
Samova – Staničeva
Samova – Parmova
Samova – Vodovodna
Tržaška – Viška
Celovška – Ruska
Celovška – Obirska
Celovška – Pavšičeva
Celovška – Mestna obvozna cesta
Celovška – Frankopanska
Bavarski dvor
Dolenjska – Spodnji Rudnik II
Dolenjska – Mestna obvozna cesta
Barjanska – Cesta dveh cesarjev
Riharjeva – Ziherlova
Dolenjska – Peruzzijeva
Dolenjska – Pri Utensiliji
Dolenjska – Rakovniška
Dolenjska – Ižanska
Tržaška – pri UBK (Gruda)
Tržaška – Jadranska
Tržaška – Vrhovnikova
Tržaška – Čampova
Tržaška – Tbilisijska
Tržaška – Mestna obvozna cesta
Tržaška – Gregorinova
Dolenjska – Galjevica
Dolenjska – Orlova
Drenikova – Aljaževa
Drenikova – Podjunska
Drenikova – Verovškova
Dunajska – Ogrinčeva
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semafor
semafor
semafor
semaforiziran peš prehod
semafor
semaforiziran peš prehod
semafor
semafor
semafor
semaforiziran peš prehod
semafor
semaforiziran peš prehod
semafor
semafor
semafor
semafor
semafor
semafor
semaforiziran peš prehod
semafor
semafor
semafor
semafor
semafor
semafor
semafor
semafor
semaforiziran peš prehod
semafor
semaforiziran peš prehod
semafor
semafor
semaforiziran peš prehod
semaforiziran peš prehod
semafor
semaforiziran peš prehod
semafor
semaforiziran peš prehod
semafor
semafor
semafor
semafor
semaforiziran peš prehod
semaforiziran peš prehod
semafor
semaforiziran peš prehod
semafor
semaforiziran peš prehod
semaforiziran peš prehod
semafor
semafor
semafor
semafor
semafor
semaforiziran peš prehod
semaforiziran peš prehod
semafor
semaforiziran peš prehod
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76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

B5
M34
M32
M12
M26
M28
M26a
M27
M29
M8
M7a
M33
V15
V15a
V16
M1
M2
M3
M4
M5
M7
M9
M10
M11
M14
M15
M17
M20
M21
M21a
M22
Š2
Š3
Š4
Š2a
Š3a
B9
B8
B8a
B7
B6b
C30
C30a
M45
V18a
M46
M47
V38
V39
V28a
V16a
N24
N25
N26
N33
N30
R5

Dunajska – Mestna obvozna cesta
Zaloška – Mestna obvozna cesta
Litijska – Mestna obvozna cesta
Zaloška – Chengdujska
Zaloška – Pokopališka
Šmartinska – Središka
Zaloška – Proletarska
Zaloška – Grablovičeva
Šmartinska – Flajšmanova
Zaloška – Selo
Kajuhova – Toplarniška
Zaloška – Studenec
Tržaška – Langusova
Tržaška – Hajdrihova
Riharjeva – Cesta v Mestni log
Šmartinska – Pokopališka
Šmartinska – Kajuhova
Šmartinska – Industrijska
Šmartinska – Uvoz v BTC
Šmartinska – Gradnikove brigade
Zaloška – Kajuhova
Zaloška – Pot na Fužine
Zaloška – Archinetova
Zaloška – Osenjakova
Litijska – Kajuhova
Litijska – Parmska
Kajuhova – Letališka
Poljanska – Hradeckega
Poljanska – Glonarjeva
Poljanska – Kodeljevo
Poljanska – Mesarska
Celovška – Tržna
Celovška – Drenikova
Celovška – Litostrojska
Celovška – Stara Cerkev
Celovška – Tržnica
Dunajska – Zasavska
Dunajska – Ceneta Štuparja II
Dunajska – Obračališče LPP v Črnučah
Dunajska – Ceneta Štuparja I
Dunajska – Ruski car
Masarykova – Metelkova
Masarykova – Kotnikova
Poljanska – Kapusova
Dolenjska – Gornji Rudnik I.
Litijska – Bizoviška
Kajuhova – Kavčičeva
Barjanska – Mestna obvozna cesta
Barjanska – Finžgarjeva
Barjanska – Kolezijska
Riharjeva – Pri Petrolu
Dunajska – Obvozna
Dunajska – Gameljne
Dunajska – Cesta 24. junija
Rozmanova – Trubarjeva
Šmartinska – Bolgarska
Linhartova – Kranjčeva
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semafor
semafor
semafor
semafor
semafor
semafor
semaforiziran peš prehod
semafor
semafor
semafor
semaforiziran peš prehod
semafor
semafor
semaforiziran peš prehod
semafor
semafor
semafor
semafor
semafor
semafor
semafor
semafor
semafor
semafor
semafor
semafor
semafor
semafor
semafor
semaforiziran peš prehod
semafor
semafor
semafor
semafor
semaforiziran peš prehod
semaforiziran peš prehod
semafor
semafor
semafor
semafor
semaforiziran peš prehod
semafor
semaforiziran peš prehod
semafor
semaforiziran peš prehod
semafor
semafor
semafor
semafor
semaforiziran peš prehod
semaforiziran peš prehod
nesvetlobna signalizacija
nesvetlobna signalizacija
nesvetlobna signalizacija
nesvetlobna signalizacija
nesvetlobna signalizacija
krožišče

Stran

3743

Stran
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4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-19/2008-3
Ljubljana, dne 31. marca 2008
41

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

42

LOŠKI POTOK
1536.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Loški Potok za leto 2007

Na podlagi 62. člena in 96.–99. člena Zakona o javnih fi
nancah (Uradni list RS, št. 72/99, 124/00, 79/01, 110/02, 30/02,
56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) ter. 15. člena Statuta Občine
Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/06) je Občinski svet Občine
Loški Potok na 8. redni seji dne 28. 3. 2008 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Loški
Potok za leto 2007
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Loški Potok
za leto 2007.

skih:

2. člen
Zaključni račun proračuna je realiziran v naslednjih zne
Zneski v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
I.

70

71

72

74

II.
40

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in prihodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolg. sredstev
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU
SKUPAJ ODHODKI ( 40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Zaključni
račun 07
2.339.499
1.424.683
1.409.721
1.259.819
81.153
68.749
14.962

43

III.
B.
IV.
V.
VI.
C.
VII.
50
VIII.
55
IX.
X.
XI.
XII.

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
osebam, ki niso proračunski upor.
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV-V)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

16.204
175.795
8.594
4.086
541.271
305.959
23.377
211.935
1.093.019
1.093.019
113.514
93.246
20.268
290.034

0
0
0
0
0
0
38.015
38.015
38.015
252.019
–38.015
290.034
2.558

8.824
1.147

3. člen
Stanje sredstev rezerv je 18.916,40 EUR in se prenese v
rezerve proračuna za leto 2008.

491
4.500
5.880

4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih
terjatev in naložb in izkaz računa financiranja so sestavni del
tega odloka.

5.880
908.936
762.636
146.300
2.049.465
301.661
96.982

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0027/2008
Loški Potok, dne 28. marca 2008
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.
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MIRNA PEČ
1537.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Mirna Peč za leto 2007

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – UPB, 21/06), 98. Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU
in 110/02 – ZDT-B) ter 16. in 100. člena Statuta Občine Mirna
Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08) je Občinski svet Občine
Mirna Peč na 13. redni seji dne 1. 4. 2008 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Mirna
Peč za leto 2007
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč
za leto 2007, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna
Občine Mirna Peč.
2. člen
Zaključni račun občinskega proračuna za leto 2007 izka
zuje stanje realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna v letu
2007 v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev
in naložb in računu financiranja, ki obsega:
A)

70

71

72

73

74

II.
40

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta
2007
v eurih
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
2.147.391
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.882.207
DAVČNI PRIHODKI
1.617.092
700 Davki na dohodek na dobiček
1.465.278
703 Davki na premoženje
88.663
704 Domači davki na blago in storitve
63.151
706 Drugi davki
0
NEDAVČNI PRIHODKI
265.115
710 Udeležbe na dobičku in dohodki od
premoženja
43.542
711 Takse in pristojbine
1.106
712 Denarne kazni
3.785
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
2.112
714 Drugi nedavčni prihodki
214.571
KAPITALSKI PRIHODKI
8.478
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev
8.478
PREJETE DONACIJE
4.500
730 Prejete donacije iz domačih virov
4.500
731 Prejete donacije iz tujine
0
TRANSFERNI PRIHODKI
252.206
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
245.069
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
7.137
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.818.703
TEKOČI ODHODKI
426.569

Št.

37 / 15. 4. 2008 /

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investic. transferi pravnim in fiz.os.,
ki niso prorač. upor.
432 Investic. transferi proračunskim
uporabnikom
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah
javnega prava, ki imajo premoženje v
svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
C)
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX) = -III.
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

Stran

3745

139.911
21.621
252.737
0
12.300
677.724
60.455
410.719
61.542
145.009
0
437.419
437.419
276.991
251.022
25.969
328.688

1.950
1.950

1.950

–1.950
0
0
0

326.738
0
–328.688
526.294

Stran

3746 /
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Proračunski presežek v znesku 328.688 EUR, zmanjšan za
primanjkljaj iz računa finančnih terjatev in naložb v znesku 1.950
EUR povečuje sredstva na računih konec leta iz preteklih let.
3. člen
Za presežek prihodkov nad odhodki proračuna v višini
326.738 EUR se poveča splošni sklad proračuna občine. Upo
števaje prenos sredstev po zaključnem računu iz leta 2006
je v zaključnem računu občinskega proračuna ob koncu leta
2007 izkazan ostanek sredstev v višini 852.956,24 EUR, ki se
prenese v leto 2008.
4. člen
Zaključni račun rezervnega sklada proračuna občine iz
kazuje:
– prenesena sredstva rezervnega sklada iz leta 2006 v
višini 20.772,09 EUR,
– oblikovanje sredstev rezerv leta 2007 v višini
12.300,00 EUR,
– poraba sredstev rezerv leta 2007 v višini
5.739,26 EUR,
– presežek sredstev rezerv za prenos v leto 2008 v višini
6.560,74 EUR.
5. člen
Presežek prihodkov nad odhodki sredstev rezerv proraču
na občine se prenesejo v rezerve proračuna za leto 2008.
6. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in
naložb ter račun financiranja so sestavni del tega odloka.

Uradni list Republike Slovenije
1539.

V skladu z 20. členom Statuta Občine Mislinja (Uradni list
RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo, 115/00 in 60/02, 114/04 in
43/07) je Občinski svet Občine Mislinja na 15. seji dne 27. 3.
2008 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča javno dobro
za parcelo št. 904/2, k.o. Šentvid nad Valdekom, v izmeri
242 m2.
2. člen
Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa preneha
imeti status javnega dobra in postane lastnina Občine Misli
nja.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-00008/2007
Mislinja, dne 27. marca 2008

7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

Št. 410-08/2008-11
Mirna Peč, dne 4. aprila 2008
Župan
Občine Mirna Peč
Zvonko Lah l.r.

MISLINJA
1538.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

V skladu z 20. členom Statuta Občine Mislinja (Uradni list
RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo, 115/00 in 60/02) je Občinski
svet Občine Mislinja na 15. seji dne 27. 3. 2008 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča javno dobro za par
cele št. 414/6, k.o. Gornji Dolič, v izmeri 11 m2, k.o. Gornji Dolič.
2. člen
Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa preneha
imeti status javnega dobra in postane lastnina Občine Mislinja.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-00053/2007
Mislinja, dne 27. marca 2008
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

1540.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

V skladu z 20. členom Statuta Občine Mislinja (Uradni
list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo, 115/00 in 60/02) je
Občinski svet Občine Mislinja na 15. seji dne 27. 3. 2008
sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča javno dobro za
parcele št. 732/2, k.o. Gornji Dolič, v izmeri 178 m2, k.o. Gornji
Dolič.
2. člen
Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa preneha
imeti status javnega dobra in postane lastnina Občine Misli
nja.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-00007/2007
Mislinja, dne 27. marca 2008
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

MURSKA SOBOTA
1541.

74

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne
občine Murska Sobota za leto 2007

Na podlagi 98. 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 14/07 – ZSPDPO) in 110. člena
Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07
– uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine
Murska Sobota na 14. seji dne 3. aprila 2008 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna
Mestne občine Murska Sobota za leto 2007
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TRANSFERNI PRIHODKI

1.169.595,85

740 Transferni prihodki
iz drugih javnofinančnih institucij

1.169.595,85

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

14.470.925,70
3.374.680,04

400 Plače in drugi izdatki zaposlenih

960.731,62

401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
402 Blago in storitve

159.688,85
2.087.224,99

403 Plačila domačih obresti

122.426,25

409 Sredstva rezerv
41

3747

TEKOČI TRANSFERJI

44.608,33
6.485.582,83

410 Subvencije

9.171,51

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna za
leto 2007, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Me
stne občine Murska Sobota.

411 Transferji posameznikov

2.177.371,16

412 Transferji neprofitnim
organizacijam in ustanovam

1.061.568,09

413 Drugi domači transferji

3.237.472,07

2. člen
Na osnovi bilance prihodkov in odhodkov proračuna, ra
čuna finančnih terjatev in naložb in računa financiranja proraču
na se s tem odlokom sprejme realizacija prihodkov in odhodkov
proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2007 z nasle
dnjo višino skupnih prihodkov in odhodkov:

414 Tekoči transferi v tujino

–

INVESTICIJSKI ODHODKI

3.368.409,24

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

3.368.409,24

INVESTICIJSKI TRANSFERJI

1.242.253,59

Prihodki proračuna
Odhodki proračuna
Presežek prihodkov nad odhodki

17.000.249,43 EUR
14.795.248,57 EUR
2.205.000,86 EUR.

3. člen
Prihodki in odhodki proračuna Mestne občine Murska
Sobota za leto 2007 so razvidni iz splošnega dela proračuna na
ravni podskupin kontov in so doseženi v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto
I.

70

71

72

73

Naziv

v EUR
Realizacija
2007

SKUPNI PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
16.971.440,05
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
13.579.049,54
DAVČNI PRIHODKI
10.250.147,86
700 Davek na dohodek in dobiček
8.116.173,00
703 Davek na premoženje
1.735.751,80
704 Domači davki na blago in storitve
398.223,06
706 Drugi davki
–
NEDAVČNI PRIHODKI
3.328.901,68
710 Udeležba na dobičku
in dohodki premoženja
595.507,64
711 Upravne takse
10.029,46
712 Denarne kazni
113.703,03
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
123.642,58
714 Nedavčni prihodki
2.486.018,97
KAPITALSKI PRIHODKI
2.220.426,55
720 Prodaja osnovnih sredstev
368.442,10
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prodaja zemljišč
in nematerialnega premoženja
1.851.984,45
PREJETE DONACIJE
2.368,11
730 Prejete donacije iz domačih virov
2.368,11
731 Prejete donacije iz tujine
–

42

43

III.

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

384.374,47

432 Investicijski transferji

857.879,12

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

2.500.514,35

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN KAPIT. DELEŽ

28.809,38

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

28.809,38

750 Prejeta posojila danih posojil

28.809,38

751 Prodaja kapitalskih deležev

0,00

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (44)

170.119,69

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

170.119,69

440 Dana posojila

VI.

20.638,69

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

149.481,00

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

–141.310,31

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.

ZADOLŽEVANJE (50)

0,00

50

ZADOLŽEVANJE

0,00

500 Domače zadolževanje

0,00

VIII.

ODPLAČILO DOLGA (55)

154.203,18

55

ODPLAČILA DOLGA

154.203,18

550 Odplačilo domačega dolga

154.203,18

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

2.205.000,86

IX.

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)

–154.203,18

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)

–2.500.514,35

STANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2007

2.967.901,66
EUR

Stran
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4. člen
Po zaključnem računu za leto 2007 so formirana sredstva
za stalno proračunsko rezervo v višini 132.826,57 EUR.

Uradni list Republike Slovenije

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter
podlagah in merilih za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo na
območju Mestne občine Murska Sobota

in padavinskih odpadnih voda (kanalizacijska infrastruktura in
čistilna naprava);
– objekti grajenega javnega dobra: občinske ceste;
– objekti in omrežja javne razsvetljave;
2. obračunsko območje posamezne vrste komunalne
opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na
to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe;
3. skupni stroški posamezne vrste komunalne opreme
so stroški, vezani na projektiranje in gradnjo posamezne vrste
komunalne opreme na obračunskem območju; za obstoječo
komunalno opremo so po višini enaki stroškom, ki bi nastali
ob izgradnji nove komunalne opreme, ki je po zmogljivostih in
namenu primerljiva z obstoječo ter zagotavlja podobno raven
oskrbe;
4. obračunski stroški posamezne vrste komunalne opre
me so skupni stroški posamezne vrste komunalne opreme,
znižani za tisti del stroškov, ki se ne financira iz sredstev komu
nalnega prispevka oziroma iz občinskega proračuna;
5. komunalni prispevek za obstoječo komunalno opre
mo, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka
plača občini, je plačilo dela stroškov obstoječe komunalne
opreme, na katero se bo zavezanec priključil oziroma jo bo
uporabljal;
6. zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po tem
odloku je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo
priključuje na komunalno opremo ali ki povečuje neto tlorisno
površino objekta ali ki spreminja njegovo namembnost na ob
računskem območju, ki ga določa ta odlok;
7. objekt je stavba ali njen del v skladu s predpisi, ki ure
jajo graditev objektov;
8. neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlori
snih površin objekta oziroma tlorisna površina ustreznega dela
objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836;
9. parcela oziroma zemljišče je zemljiška parcela ali
njen del, na kateri je možno zgraditi objekt ali je objekt že
zgrajen in za katerega mora zavezanec plačati komunalni
prispevek.

1. člen
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja
stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo za ob
močje Mestne občine Murska Sobota, ki vsebuje podlage
za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo.
(2) Odlok določa:
– vrste komunalne opreme, ki se obračunava v komunal
nem prispevku;
– obračunska območja za posamezne vrste komunalne
opreme;
– skupne in obračunske stroške za posamezne vrste ko
munalne opreme;
– preračun obračunskih stroškov posameznih vrst komu
nalne opreme na enoto mere;
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka;
– druga določila v zvezi z odmero komunalnega prispevka.
(3) Sestavni del odloka je tudi elaborat »Program opre
mljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo za
območje Mestne občine Murska Sobota – ELABORAT«, ki ga
je v januarju 2008 pod št. proj. 28-2007 izdelalo podjetje KALI
OPA informacijske rešitve d.o.o., Letališka cesta 32 j, Ljubljana.
Elaborat s prilogami je na vpogled na sedežu Mestne občine
Murska Sobota.

3. člen
(1) Obračunska območja po tem odloku so določana za
posamezne vrste obstoječe komunalne opreme.
(2) Obračunsko območje občinskih cest je določeno eno
tno za celo občino in obsega vse površine, ki so po veljavnih
prostorskih aktih občine namenjene poselitvi. Obračunsko ob
močje je prikazano na listu št. 1.3 v kartografskem delu elabo
rata iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
(3) Obračunsko območje vodovodnega omrežja je dolo
čeno enotno za celo občino in obsega vse površine, ki so po
veljavnih prostorskih aktih občine namenjene poselitvi. Obra
čunsko območje je prikazano na listu št. 1.2 v kartografskem
delu elaborata iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
(4) Obračunsko območje objektov in omrežja za odva
janje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda
je določeno enotno za celotno občino in obsega površine,
ki so po veljavnih prostorskih aktih občine namenjene po
selitvi. Obračunsko območje je prikazano na listu št. 1.1 v
kartografskem delu elaborata iz tretjega odstavka 1. člena
tega odloka.
(5) Obračunsko območje javne razsvetljave je določeno
enotno za celo občino. Obračunsko območje je prikazano na
listu št. 1.4 v kartografskem delu elaborata iz tretjega odstavka
1. člena tega odloka.

2. člen
Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. obstoječa komunalna oprema so objekti in omrežja
infrastrukture, ki je že zgrajena in s katero upravlja Mestna ob
čina Murska Sobota oziroma posamezni izvajalci gospodarskih
javnih služb po njenem pooblastilu ter jo sestavljajo:
– objekti in omrežja vodovodne infrastrukture;
– objekti in omrežja za odvajanje in čiščenje komunalnih

4. člen
(1) Obstoječa komunalna oprema, ki je vrednotena v pro
gramu opremljanja, je prikazana na listih št. 2.1 (kanalizacija),
2.2 (vodovod), 2.3 (ceste) v kartografskem delu elaborata iz
tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
(2) Skupni stroški posameznih vrst obstoječe komunalne
opreme na ustreznih obračunskih območjih so enaki obračun
skim stroškom in znašajo:

5. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Re
publike Slovenije. Zaključni račun z vsemi prilogami se objavi
tudi na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota.
Št. 007-0008/2008
Murska Sobota, dne 3. aprila 2008
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

1542.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč ter podlagah in merilih za odmero
komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo na območju Mestne
občine Murska Sobota

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) in 17. člena Statuta Mestne občine
Murska Sobota (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št.
23/07) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 14. seji
dne 3. aprila 2008 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
Vrsta komunalne opreme
Občinske ceste
Vodovodno omrežje
Kanalizacijsko omrežje
Javna razsvetljava

Št.

Skupni = Obračunski stroški
(€)
70.635.339
27.600.772
24.760.270
2.312.440

5. člen
Obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme
na ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto
mere, t.j. na m2 parcele (Cp(i)) in na m2 neto tlorisne površine
objekta (Ct(i)), znašajo:
Vrsta komunalne
Opreme
Občinske ceste
Vodovodno omrežje
Kanalizacijsko
omrežje
Javna razsvetljava

Obračunski stroški na enoto (€)
parcele Cp(i)
NTP Ct(i)
8,3076
16,9393
3,2462
4,0272
2,9306
0,2720

5,9594
0,5546

6. člen
(1) Vsi stroški posameznih vrst komunalne opreme so
izraženi v EUR in so obračunani na dan 31. 12. 2007.
(2) Obračunski stroški na enoto mere iz 5. člena tega od
loka se letno indeksirajo z indeksom cen, ki ga objavlja Združe
nje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije,
pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(3) Sklep o indeksiranju stroškov sprejme župan. Sklep
se objavi v uradnem glasilu mestne občine.
7. člen
Za odmero komunalnega prispevka se upoštevajo nasle
dnja merila:
– površina parcele;
– neto tlorisna površina objekta;
– opremljenost parcele s komunalno opremo;
– namembnost objekta.
8. člen
(1) Pri površini parcele se upošteva velikost parcele po
podatkih iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Če parcela objekta oziroma njena površina ni dolo
čena, se jo opredeli tako, da se velikost stavbišča (fundus)
pomnoži s faktorjem 1,5.
9. člen
(1) Neto tlorisna površina objekta se izračuna po standar
du SIST ISO 9836.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za
katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o neto
tlorisni površini objekta povzamejo iz projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami
po predpisih o graditvi objektov.
10. člen
(1) Opremljenost parcele s komunalno opremo se upo
števa tako, da se ugotovi, na katere vrste komunalne opreme
lahko zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je omogočena
uporaba določene vrste komunalne opreme.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za
katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o opre
mljenosti parcele s komunalno opremo povzamejo iz projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z
vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov.
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(3) Šteje se, da je parcela opremljena s cestnim omrež
jem, če je iz projektnih pogojev za izdelavo projekta za prido
bitev gradbenega dovoljenja oziroma soglasja k projektnim re
šitvam pristojnega soglasodajalca razvidno, da se zanjo lahko
izvede priključek na obstoječe javno cestno omrežje.
(4) Šteje se, da je parcela opremljena z vodovodnim
omrežjem, če je iz projektnih pogojev za izdelavo projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma soglasja k pro
jektnim rešitvam pristojnega soglasodajalca razvidno, da se
zanjo lahko izvede priključek na obstoječe javno vodovodno
omrežje.
(5) Šteje se, da je parcela opremljena s kanalizacijskim
omrežjem, če je iz projektnih pogojev za izdelavo projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma soglasja k pro
jektnim rešitvam pristojnega soglasodajalca razvidno, da se
zanjo lahko izvede priključek na obstoječe javno kanalizacijsko
omrežje.
(6) Šteje se, da je parcela opremljena z javno razsvetlja
vo, če se nahaja v obračunskem območju javne razsvetljave.
11. člen
(1) Namembnost objekta se upošteva z uporabo faktorjev
dejavnosti Kdejavnost, ki jih določa ta odlok.
(2) Za opredelitev namembnosti objekta se upoštevajo
predpisi s področja graditve objektov, s katerimi je urejena
enotna klasifikacija vrst objektov.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta,
za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o
namembnosti objekta povzamejo iz projekta za pridobitev grad
benega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po
predpisih o graditvi objektov.
12. člen
Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma
določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek
odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob
odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.
13. člen
(1) S tem odlokom se določi naslednje razmerje med me
rilom parcele in merilom neto tlorisne površine objekta:
– delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka Dp
znaša 30%;
– delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komu
nalnega prispevka Dt znaša 70%.
(2) Za posamezne vrste objektov se določijo naslednji
faktorji dejavnosti Kdejavnost:
CC-SI
111
1121
112
121
12201
12202
12203
123
124
125
126
127

Opis
enostanovanjske stavbe
dvostanovanjske stavbe
večstanovanjske stavbe
gostinske stavbe
stavbe javne uprave
stavbe bank, pošt, zavarovalnic
druge upravne in pisarniške stavbe
trgovske in druge stavbe za storitvene
dejavnosti
stavbe za promet in stavbe za izvajanje
elektronskih komunikacij
industrijske stavbe in skladišča
stavbe splošnega družbenega pomena
druge nestanovanjske stavbe

Faktor
0,7
0,8
1,0
1,3
1,0
1,3
1,3
1,3
1,3
0,8
0,7
0,7

za vse ostale vrste objektov se določi faktor dejavnosti 1.0.
(3) V prvem in drugem odstavku tega člena opredeljena
podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka po
tem odloku so enaka za vse vrste komunalne opreme na vseh
obračunskih območjih.
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14. člen
Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne
opreme se lahko zavezancu odmeri, če se zemljišče, na ka
terem je objekt, ki se priključuje na določeno vrsto komunalne
opreme ali ki povečuje neto tlorisno površino ali ki spreminja
namembnost, nahaja v obračunskem območju te vrste komu
nalne opreme in če se ugotovi, da bo zavezanec na to vrsto
komunalne opreme lahko priključil svoj objekt oziroma mu je
omogočena uporaba te vrste komunalne opreme.
15. člen
(1) V postopku odmere komunalnega prispevka se najprej
ugotovi, na katere vrste obstoječe komunalne opreme bo lahko
zavezanec priključil svoj objekt oziroma mu bo omogočena
uporaba določene vrste komunalne opreme.
(2) Nato se za posamezno vrsto tako ugotovljene komu
nalne opreme preveri, ali se predmetno zemljišče nahaja v
obračunskem območju posamezne vrste komunalne opreme.
(3) Glede na ugotovitve se nato izračunajo ustrezni deli
komunalnega prispevka, ki pripadajo posamezni vrsti komunal
ne opreme na ustreznem obračunskem območju.
(4) Ti deli komunalnega prispevka se nato seštejejo; vsota
je komunalni prispevek, ki ga zavezanec za plačilo komunalne
ga prispevka plača občini.
16. člen
(1) Del komunalnega prispevka za posamezno vrsto ob
stoječe komunalne opreme na obračunskem območju se izra
čuna na naslednji način:
KP(i) = (Aparcela x Cp(i) x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ct(i) x
Dt)
Oznake v enačbi pomenijo:
i

- posamezna vrsta komunalne opreme;

KP(i)

- izračunani del komunalnega prispevka, ki pripada
posamezni vrsti obstoječe komunalne opreme;
- površina parcele;

Aparcela
Cp(i)
Dp
Kdejavnosti
Atlorisna

- obračunski stroški posamezne vrste obstoječe
komunalne opreme na obračunskem območju,
preračunani na m2 parcele;
- delež parcele pri izračunu komunalnega
prispevka;
- faktor dejavnosti;
- neto tlorisna površina objekta;

Ct(i)

- obračunski stroški posamezne vrste obstoječe
komunalne opreme na obračunskem območju,
preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta;
Dt
- delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
komunalnega prispevka.
(2) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo
se izračuna s seštevanjem izračunanih delov komunalnega
prispevka, ki pripadajo posamezni vrsti komunalne opreme na
naslednji način:
KP = Σ KP(i)
Oznake pomenijo:
KP
KP(i)
i

- komunalni prispevek za obstoječo komunalno
opremo;
- izračunani del komunalnega prispevka, ki pripada
posamezni vrsti obstoječe komunalne opreme;
- posamezna vrsta komunalne opreme.

17. člen
(1) Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta
ali spreminja namembnost objekta, se komunalni prispevek
izračuna na naslednji način:
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– najprej se izračuna komunalni prispevek po določilih
tega odloka za objekt po spremembi neto tlorisne površine
objekta oziroma po spremembi namembnosti objekta;
– nato se izračuna komunalni prispevek po določilih tega
odloka za objekt pred spremembo neto tlorisne površine objek
ta oziroma pred spremembo namembnosti objekta;
– nato se od izračunanega komunalnega prispevka po
spremembi odšteje izračunani komunalni prispevek pred spre
membo.
(2) Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, pred
stavlja pozitivno razliko, izračunano na način iz prejšnjega
odstavka tega člena.
(3) Če je izračunana razlika iz prvega odstavka tega člena
negativna, se komunalni prispevek ne plača.
18. člen
Za nadomestno gradnjo se komunalni prispevek izračuna
na način, kot je določen za spreminjanje neto tlorisne površine
objekta v 17. členu tega odloka.
19. člen
(1) Komunalni prispevek se ne plača:
– za gradnjo gospodarske javne infrastrukture;
– za gradnjo neprofitnih stanovanj;
– za gradnjo stavb za izobraževanje, znanstveno-razisko
valno delo in zdravstvo po predpisih o uvedbi in uporabi enotne
klasifikacije vrst objektov.
(2) Drugih oprostitev plačila komunalnega prispevka ni.
20. člen
(1) Komunalni prispevek odmeri zavezancu za plačilo
komunalnega prispevka Mestna uprava Mestne občine Murska
Sobota z odločbo.
(2) Mestna uprava izda odločbo, s katero odmeri komu
nalni prispevek, na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti
po tem, ko od upravne enote v zavezančevem imenu prejme
obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovo
ljenja.
(3) Rok za izdajo odločbe je 15 dni od prejema popolne
zahteve.
(4) Občinska uprava o izdani odločbi obvesti tudi organ,
pristojen za izdajo gradbenega dovoljenja.
(5) Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena je do
voljena pritožba na župana mestne občine. Župan odloči o
pritožbi v roku 30 dni.
21. člen
Zahtevku zavezanca oziroma obvestilu upravne enote o
popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti
priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja,
izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi
objektov, ki vsebuje podatke, potrebne za odmero komunalne
ga prispevka.
22. člen
Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek pred
izdajo gradbenega dovoljenja. Pritožba ne zadrži plačila ko
munalnega prispevka.
23. člen
Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pa pri pri
stojnem organu ne vloži zahteve za izdajo gradbenega dovo
ljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je prene
halo veljati, je upravičen do vračila plačanega komunalnega
prispevka.
24. člen
(1) Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka po
ravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo
oziroma priključno mesto, ki ga zagotovi Mestna občina Murska
Sobota investitorju do njegove parcelne meje.
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(2) Komunalni prispevek ne vključuje gradnje komunalnih
priključkov od priključnega mesta na parcelni meji do objekta
investitorja, ki so v zasebni lasti in jih zagotovi investitor.
25. člen
Komunalni prispevek je prihodek občinskega proračuna
in je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme
ter se lahko porablja samo za namen gradnje komunalne
opreme skladno z načrtom razvojnih programov občinskega
proračuna.
26. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Sklep o
določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme in meril za
odmero komunalnega prispevka na območju mesta Murska
Sobota (Uradni list RS, št. 60/02) in akti krajevnih skupnosti, ki
so bili podlaga za odmero komunalnega prispevka.
27. člen
(1) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in prične veljati petnajsti dan po objavi.
(2) O sprejemu programa opremljanja obvesti občina mi
nistrstvo, pristojno za prostor.
Št. 007-0003/2008-183
Murska Sobota, dne 3. aprila 2008
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.
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Odlok o spremembi Odloka o načinu
izvajanja gospodarske javne službe odvajanja
komunalne odpadne in padavinske vode na
območju Mestne občine Murska Sobota

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06
– ZJZP), Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne ob
činske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunal
ne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07) 17.
člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št.
23/07 – uradno prečiščeno besedilo) ter Odloka o gospodarskih
javnih službah v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS,
št. 72/95, 85/99 in 93/07) je Mestni svet Mestne občine Murska
Sobota na seji dne 3. aprila 2008 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o načinu izvajanja
gospodarske javne službe odvajanja komunalne
odpadne in padavinske vode na območju
Mestne občine Murska Sobota
1. člen
V odloku o načinu izvajanja gospodarske javne službe
odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode na obmo
čju Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 40/04 in
112/05) se črta 20. člen odloka.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2008
Murska Sobota, dne 3. aprila 2008

1543.

Odlok o spremembi Odloka o načinu
opravljanja gospodarske javne službe oskrbe
s pitno vodo na območju Mestne občine
Murska Sobota

Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06
– ZJZP), Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št.
35/06 in 33/07 – ZPNačrt), 17. člena Statuta Mestne občine
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno
besedilo) ter Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni
občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 72/95, 85/99 in 93/07)
je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na seji dne
3. aprila 2008 sprejel

Na podlagi 7. in 20. člena Odloka o ustanovitvi Javnega
stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni
list RS, št. 3/01 in 93/01) je Mestni svet Mestne občine Murska
Sobota na seji dne 3. aprila 2008 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o načinu opravljanja
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
na območju Mestne občine Murska Sobota

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi
Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Murska Sobota

1. člen
V Odloku o načinu opravljanja gospodarske javne služ
be oskrbe s pitno vodo na območju Mestne občine Murska
Sobota (Uradni list RS, št. 93/07) se črta 18. člen tega
odloka.

1. člen
V Odloku o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 3/01 in 93/01)
se spremeni tretji odstavek 7. člena tako, da se glasi:
»Vrednost namenskega premoženja iz prejšnjega odstav
ka znaša 15.325.372,26 EUR.«

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

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

Št. 007-0007/2008
Murska Sobota, dne 3. aprila 2008
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

1545.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
Javnega stanovanjskega sklada Mestne
občine Murska Sobota

Št. 014-0014/2008-200
Murska Sobota, dne 3. aprila 2008
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.
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Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04, popravek 14/05) ter 17. in 96. člena Sta
tuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07
– UPB) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na seji
dne 3. aprila 2008 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukinja kot javno dobro parc. št. 1008/1,
dvorišče 2742 m2, vpisana v vložku številka 2581, k.o. Murska
Sobota.
2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti zna
čaj javnega dobra in postane lastnina Mestne občine Murska
Sobota.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3506-0002/2008-183
Murska Sobota, dne 3. aprila 2008
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

PIVKA
1547.

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

Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Ura
dni list RS, št. 110/06), Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni
list RS, št. 14/06, 1/07 – odl. US) in Statuta Občine Pivka (Ura
dni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05 in 52/07) je Občinski
svet Občine Pivka na 12. redni seji dne 2. 4. 2008 sprejel

PRAVILNIK
o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev,
članov delovnih teles občinskega sveta
in članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov
1. člen
Za opravljanje funkcije imajo občinski funkcionarji pravico
do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do dela plače,
če funkcijo opravljajo nepoklicno. Merila za oblikovanje in višino
plače oziroma plačila določa ta pravilnik.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta in članom nadzornega odbora pripada plačilo
za njihovo delo, ki se oblikuje na podlagi tega pravilnika, smi
selno z zgoraj navedenimi določbami zakona in odloka.
Plačilo za izvedbo volitev se članom volilnih organov
izplača v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah, medtem ko se
plačilo za izvedbo lokalnega referenduma oblikuje na podlagi
tega Pravilnika.
Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija župana.
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2. člen
Občinski funkcionarji so: župan, podžupan, člani občin
skega sveta.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal
poklicno. Županu, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, skladno
z zakonom pripada tudi dodatek na delovno dobo. Podžupan
opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno
opravlja funkcijo, če se v soglasju z županom tako odloči, odlo
čitev pa potrdi občinski svet. Člani občinskega sveta opravljajo
svojo funkcijo nepoklicno.
3. člen
Z Odlokom o plačah funkcionarjev se župan za poklic
no opravljanje funkcije uvršča v 51. plačni razred. Župan bo
dosegel 51. plačni razred na način in v rokih, ki so določeni v
10. členu Zakona o sistemu plač.
Županu, ki opravlja funkcijo nepoklicno, pripada plačilo
za opravljanje funkcije v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi
opravljal funkcijo poklicno. Podžupan se za poklicno opravljanje
funkcije uvršča v 36. do 43. plačni razred.
Podžupanu, ki opravlja funkcijo nepoklicno, pripada pla
čilo za opravljanje funkcije v višini 50% plače, ki bi jo dobil,
če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za
delovno dobo.
4. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je
sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta, oziroma na seji de
lovnega telesa občinskega sveta ter seji skupščine JP Kovoda.
Letni znesek bruto sejnin, ki se izplača posameznemu
članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne bruto
plače župana.
5. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru
občinskega sveta, določi nadomestilo v obliki sejnine.
6. člen
Plačni razred podžupana, v skladu s predpisom, ki določa
plače funkcionarjev, določi župan, pri čemer upošteva obseg
podžupanovih pooblastil. Za opravljanje funkcije podžupana, se
na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Odloka
o plačah funkcionarjev, določi plačilni razred od 36. do 43. Če
podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v
višini do 50% osnovne plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opra
vljal poklicno.
Podžupanu pripada dodatek za delovno dobo le, če opra
vlja funkcijo poklicno.
7. člen
Člani občinskega sveta imajo pravico do plačila sejnine
za udeležbo na seji in sicer za redne, izredne seje, ter seje
skupščine JP Kovod. Sejnina znaša 370 EUR bruto, udeležba
na dopisni seji občinskega sveta ali JP Kovod pa 185 EUR
bruto. Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnina
se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj
50% časovne prisotnosti na seji.
8. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta se za opravljeno
delo v odborih ali komisijah določi nagrada v obliki sejnine, ki se
izplača za udeležbo na seji, oziroma za udeležbo najmanj 50%
časovne prisotnosti na seji. Sejnina za predsednika znaša 80
EUR bruto, za podpredsednika znaša 65 EUR bruto, za člana
znaša 40 EUR bruto.
9. člen
Predsedniku in članom nadzornega odbora občine se za
opravljanje dela določi plačilo za predsedovanje oziroma za ude
ležbo na seji ter plačilo izvedbo nadzora in izdelavo poročila.
Za udeležbo na seji nadzornega odbora se določi sejnina
za člana nadzornega odbora v višini 75 EUR bruto. Predse
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dniku nadzornega odbora 150 EUR bruto, podpredsedniku pa
100 EUR bruto.
Za izvajanje posameznega nadzora, ki ga v skladu s
sprejetim programov dela časovno opredeli nadzorni odbor,
se določi nagrada v višini 10 EUR bruto na časovno enoto ena
ura nadzora.
Za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma na seji
delovnega telesa občinskega sveta se določi sejnina v višini
75 EUR bruto.
Trajanje posameznega nadzora določi predsednik nad
zornega odbora.
10. člen
Izplačilo enkratnega nadomestila volilnim organom za
izvedbo volitev se izvrši v skladu z določili zakona o lokalnih
volitvah, na podlagi sklepov o imenovanju.
Višino izplačila enkratnega nadomestila volilnim organom
za izvedbo lokalnega referenduma določi občinski svet s skle
pom ob razpisu referenduma.
11. člen
Članom Štaba za civilno zaščito in drugih delovnih teles in
komisij, ki jih imenuje občinski svet ali župan se za opravljanje
dela v delovnem telesu določi plačilo v višini 40 EUR bruto.
Predsedniku se določi plačilo v višini 80 EUR bruto.
12. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nado
mestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te
pravice.
Pravice iz 13. člena tega pravilnika uveljavlja občinski
funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za
službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor
občinske uprave Občine Pivka.
13. člen
Sredstva za izplačevanje prejemkov po tem pravilniku se
zagotovijo s proračunom.
Prejemki se izplačujejo mesečno za pretekli mesec naj
kasneje do 18. dne v tekočem mesecu, na podlagi evidence o
opravljenem delu, ki jo vodi občinska uprava.
14. člen
Za prejeta plačila se obračunajo davki in prispevki, ki so
predpisani za plačila na podlagi podjemne pogodbe.
Povračila stroškov v zvezi z delom pa se izplačujejo v
skladu s predpisi, ki to urejajo.
15. člen
Plače in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli me
sec, najkasneje do 18. dne v tekočem mesecu.
Plače, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim funk
cionarjem, predsedniku podpredsedniku in članom nadzornega
odbora ter članom komisij in odborom občinskega sveta, se
izplačujejo za nazaj, in sicer od dneva potrditve mandata ozi
roma imenovanja.
16. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter
o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 37/99, 86/05, 88/07).
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 3201-12/2008
Pivka, dne 2. aprila 2008
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.
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PREBOLD
1548.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list
RS, št. 81/06) je Občinski svet Občine Prebold na 8. redni seji
dne 12. 7. 2007 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine javno dobro na parceli
št. 1350/312 – neplodno v izmeri 216 m2, vpisane v ZKV
št. 1266, k.o. Latkova vas kot javno dobro.
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa preneha imeti zna
čaj javnega dobra in se odpišejo od ZKV št. 1266, k.o. Latkova
vas, ter se vpiše v nov ZKV istega k.o., in v tem novem ZKV se
vknjiži lastninska pravica na ime Občina Prebold, Hmeljarska
3, p. Prebold.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Prebold, dne 13. julija 2007
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

SEVNICA
1549.

Odlok o tarifnem sistemu za obračun oskrbe
z vodo iz javnega vodovodnega sistema v
Občini Sevnica

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura
dni list RS, št. 94/07 – UPB2), Pravilnika o oskrbi s pitno vodo
(Uradni list RS, št. 35/06), 16. in 29. člena Odloka o pogojih
za dobavo in odjem vode na območju Občine Sevnica (Uradni
list SRS, št. 36/87, Uradni list RS, št. 24/91, 9/96) ter 8. in 16.
člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB)
je Občinski svet Občine Sevnica na 12. redni seji dne 7. 4.
2008 sprejel

ODLOK
o tarifnem sistemu za obračun oskrbe z vodo iz
javnega vodovodnega sistema v Občini Sevnica
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določajo osnovne tarifne postavke za
obračun priključne moči, števnine in prekomerne porabe koli
čine vode na javnem vodovodnem sistemu, tako da se uvaja
varčevanje z vodo, racionalnejše izkoriščanje kapacitet naprav
za oskrbo z vodo in zagotavlja ustrezen obseg sredstev za
obratovanje in vzdrževanje sistemov.
Tarifni sistem po tem odloku velja za vse porabnike vode,
ki so priključeni na sisteme, ki so v lasti Občine Sevnica ozi
roma s katerimi upravlja izvajalec gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo.
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II. TARIFNE POSTAVKE OSKRBE Z VODO

prvim odstavkom tega člena, ima porabnik pravico zahtevati
spremembo priključne moči na svoje stroške.

2. člen
Elementi obračuna, za katere se določajo tarifne postav
ke, so:
– priključna moč glede na nazivni pretok vodomera (m3/h);
– števnina (m3/h);
– porabljena normalna količina vode (m3);
– porabljena prekomerna količina vode (m3).

4. člen
Števnina je plačilo storitve, ki jo plačujejo uporabniki, le-ta
pa se porablja v skladu s 13. členom tega odloka.
5. člen
Števnina in priključna moč se pri obračunu prikažeta kot
ločeni obračunski postavki.

3. člen
Priključna moč se določi za vsak posamezni objekt s
soglasjem upravljavca vodovoda za priključitev na vodovodno
omrežje v skladu s tehničnim pravilnikom upravljavca in je
enaka nazivnemu pretoku vodomera (m3/h po ISO standardih),
vgrajenega na merilnem mestu priključka.
V primeru, da je letna poraba pitne vode s strani porab
nika manjša ali večja od zahtevane priključne moči v skladu s

Vodomer
Vodomer
Nazivni pretok
Normalna poraba

Dn
Dn
Qn
Qno

mm
cole
m3/h
m3/dan

15
½
1,5
1,0

20
¾
2,5
2,5

25
1
3,5
6,0

7. člen
Porabljena prekomerna količina vode (m3) je pozitivna
razlika med na vodomeru registrirano porabljeno količino v
obračunskem obdobju med dvema odčitkoma in normalno ko
ličino vode za posamezno velikost vgrajenega vodomera.
8. člen
Tarifne postavke za posamezne elemente obračuna so:
– tarifna postavka za obračun priključne moči EUR/(m3/h);
– tarifna postavka za obračun števnine EUR/(m3/h);
– tarifna postavka za obračun porabljene normalne koli
čine vode EUR/m3;
– tarifna postavka za obračun porabljene prekomerne
količine vode EUR/m3.
9. člen
Mesečni znesek za priključno moč se izračuna kot zmno
žek nazivnega pretoka v priključek vgrajenega vodomera in
konstante (K1), ki znaša 0,98535 EUR.
Mesečni znesek za števnino se izračuna kot zmnožek na
zivnega pretoka v priključek vgrajenega vodomera in konstante
(K2), ki znaša 0,50075 EUR.
10. člen
Priključno moč in števnino plačujejo uporabniki mesečno
oziroma po obračunskih obdobjih, ne glede na porabljeno
količino vode v posameznem mesecu oziroma obračunskem
obdobju.
Znesek za priključno moč oziroma števnino v obračun
skem obdobju dobimo kot zmnožek nazivnega pretoka, kon
stante K in števila mesecev v obračunskem obdobju:
Tarifna postavka za priključno moč = Qn (m3/h) x K1 x
št.mesecev v obračunskem obdobju v EUR. Tarifna postavka
za števnino = Qn (m3/h) x K2 x št. mesecev v obračunskem
obdobju v EUR.
11. člen
Znesek za porabljeno količino vode se ugotavlja na osnovi
odčitkov v priključek vgrajenega vodomera v začetku in ob
koncu obračunskega obdobja. Porabljeno količino vode v m3
do normalne količine se obračuna po tarifni postavki za obra
čun porabljene normalne količine vode, pozitivno razliko pa
po tarifni postavki za porabljeno prekomerno količino vode v
EUR/m3, ki je za 50% večja.
Obračunske postavke števnina in priključna moč se za
stanovanjske in poslovne enote, ki nimajo samostojnega vo

6. člen
Porabljena normalna količina vode (m3) je na vodomeru
registrirana porabljena količina v obračunskem obdobju, ki
je manjša ali enaka normalni porabi (m3/dan) za posamezno
velikost vgrajenega obračunskega vodomera, pomnoženi s
številom dni obračunskega obdobja. Normalna poraba za po
samezno velikost vodomera znaša:
30
5/4
6,0
12

40
6/4
10
25

50
2
15
50

65
2,5
25
80

80
3
40
130

100
4
60
200

125
5
100
330

150
6
150
500

200
8
250
800

domera, v večstanovanjskih objektih, zaračunajo po izhodiščni
stopnji iz tabele v 6. členu tega odloka.
12. člen
Sredstva zbrana z obračunom priključne moči in pora
bljene prekomerne količine vode so prihodek izvajalca oskrbe
s pitno vodo in se porabljajo v okviru izvajanja gospodarske
javne službe oskrbe s pitno vodo.
13. člen
Sredstva zbrana z obračunom števnine so namenjena
vzdrževanju, umerjanju in zamenjavi vodomerov, ki jih je skla
dno s Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za vodomere (Ura
dni list RS, št. 26/02) dolžan izvajati izvajalec gospodarske
javne službe oskrbe s pitno vodo.
III. KAZENSKA DOLOČBA
14. člen
Z globo v znesku 1.500,00 EUR se kaznuje za prekršek
pravna oseba – izvajalec gospodarske javne službe, če ne
porablja sredstev, zbranih z obračunom števnine, priključne
moči in prekomerne rabe v skladu z določili 12. in 13. člena
tega odloka.
Z globo v višini 200,00 EUR se kaznuje za prekršek od
govorna oseba pravne osebe – izvajalca gospodarske javne
službe, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
IV. KONČNE DOLOČBE
15. člen
Sprememba konstante K1 je vezana na spremembo cene
distribucije pitne vode.
Izvajalec gospodarske javne službe konstanto K2 valorizi
ra z indeksom cen življenjskih potrebščin, ki ga Statistični urad
RS mesečno objavlja v Uradnem listu Republike Slovenija.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
tarifnem sistemu za obračun oskrbe z vodo iz vodovodnih siste
mov in za obračun odvoda in čiščenja odpadnih in padavinskih
voda preko kanalizacijskih sistemov (Uradni list RS, št. 1/00,
13/00, 36/02).

Uradni list Republike Slovenije
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 354-0013/2008
Sevnica, dne 7. aprila 2008
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

1550.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o
preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno
podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno
odgovornostjo

Na podlagi 28. člena Zakona o gospodarskih javnih služ
bah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 16. člena Statuta Občine Sev
nica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine
Sevnica na 12. redni seji dne 7. 4. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o
preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno
podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno
odgovornostjo
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o preoblikovanju
Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica
družbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 106/05
– UPB, 19/08).
2. člen
V 4. členu se pod točko b) druge dejavnosti komunalnega
značaja spremeni besedilo pod oznako M 71.129 tako, da se
glasi:
»M 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično sve
tovanje«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 014-0018/2007
Sevnica, dne 7. aprila 2008
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

1551.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in
padavinskih voda v Občini Sevnica

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2), 3. člena Odloka o gospodarskih jav
nih službah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB),
Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07) ter 8.
in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05
– UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 12. seji dne 7. 4.
2008 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in
padavinskih voda v Občini Sevnica
1. člen
V Odloku o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in
padavinskih voda v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 43/07)
se spremenijo in dopolnijo naslednji členi, in sicer:
2. člen
V 16. členu se v prvem odstavku črta besedilo »in po pla
čilu priključne pristojbine po veljavnem ceniku izvajalca javne
službe« in se na novo glasi:
»Priključek na javno kanalizacijo je dovoljen samo s so
glasjem za priključek, ki ga izda izvajalec javne službe v skladu
z določili tega odloka.«
Besedilo tretjega odstavka 16. člena »Zbrana sredstva iz
naslova prispevkov priključnin je izvajalec javne službe dolžan
uporabiti za razvoj, izgradnjo in obnovo javne kanalizacije.« se
v celoti črta.
3. člen
V 22. členu se besedilo četrtega odstavka »Pravica iz
plačane priključnine je trajna znotraj lokalne skupnosti.« v
celoti črta.
4. člen
V drugem odstavku 41. člena se na koncu druge alinee
izbriše beseda »priključnina«.
5. člen
V drugi in tretji točki 55. člena se izbriše besedilo druge
alinee, in sicer »– priključnino (enkratni znesek),«.
6. člen
V 57. členu se črta besedilo 2. točke in sicer:
»priključnina za javno čistino napravo (enkratni znesek)
– določa ta Odlok (pristojnost upravljavca) – predlog po sedaj
določenih tarifah za javno kanalizacijo,«.
Dosedanja 3. točka postane 2. in tako dalje do 4. točke.
V 57. členu se črta besedilo 5. točke, in sicer:
»priključnina za javno kanalizacijo (enkratni znesek) – do
loča ta Odlok (pristojnost upravljavca) – predlog po sedaj dolo
čenih tarifah za javno kanalizacijo,«.
Dosedanja 6. točka postane 5. in tako dalje do 6. točke.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 354-0014/2008
Sevnica, dne 7. aprila 2008
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

1552.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ravnanju z odpadki na območju Občine
Sevnica

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2), 149. člena Zakona o varstvu okolja
– UPB 1 (Uradni list RS, št. 39/06), v skladu z določbami Za
kona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07) in 22. člena Statuta
Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski
svet Občine Sevnica na 12. redni seji dne 7. 4. 2008 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju
z odpadki na območju Občine Sevnica

Oprostitve odobri izvajalec na podlagi predloženih dokazil
najkasneje v roku enega meseca po začetku trajanja določene
ga stanja in se uveljavljajo od datuma sporočitve dalje.«

1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o ravna
nju z odpadki na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št.
66/95, 43/98, 44/04).

6. člen
V celoti se spremeni 6. člen, ki se glasi:
»Komunalni odpadki po tem odloku so odpadki iz gospodinj
stva in njim podobni odpadki iz industrijskih, obrti in storitvenih de
javnosti vključno z ločeno zbranimi frakcijami po klasifikacijskem
seznamu odpadkov iz Pravilnika o ravnanju z odpadki.«

2. člen
V celoti se spremeni 1. člen, ki se glasi:
»Določbe tega odloka so obvezne za vse subjekte, ki so
vključeni v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki na celotnem
območju Občine Sevnica. V odloku so določene vrste komu
nalnih odpadkov (v nadaljevanju: odpadki), njihovo zbiranje,
odvoz, predelava, obdelava in odlaganje (v nadaljevanju: rav
nanje z odpadki), subjekti ravnanja z odpadki, način obraču
navanja storitve ravnanja z odpadki ter nadzor nad izvajanjem
tega odloka.«
3. člen
V 2. členu se doda nova alinea:
»– Občina Sevnica«.
Dosedanja prva alinea postane druga, spremeni se tretja
alinea, ki se glasi:
»– povzročitelji obremenitev, torej pravne in fizične osebe,
ki so lastniki, uporabniki ali upravljavci stanovanjskih, poslovnih
in drugih prostorov pri katerih nastajajo komunalni odpadki in
imajo organiziran odvoz (v nadaljevanju: povzročitelji).«
4. člen
V celoti se spremeni 3. člen, ki se glasi:
»Na celotnem območju Občine Sevnica je obvezno rav
nanje s komunalnimi odpadki iz vseh virov in na način, ki je
predpisan s tem odlokom, odlokom o gospodarskih javnih
službah v Občini Sevnica ter pravilnikom o ravnanju z odpadki.
V sistem ravnanja s komunalnimi odpadki morajo biti vključeni
vsi povzročitelji.
Za opuščene objekte ni obveznosti po tem odloku. Bre
me dokazovanja dejstva o opuščenosti posesti je na strani
lastnika.«
5. člen
Doda se nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a
Ne glede na določbo tretjega člena se v sistem ravnanja z
odpadki začasno ne vključijo občani Občine Sevnica:
– uporabniki, ki imajo začasno bivališče v drugi občini in
to dokažejo s pisnim dokazilom ustreznega uradnega organa
ter dokazilom o vključenosti v sistem ravnanja z odpadki v
drugi občini;
– uporabniki, ki bivajo v domu upokojencev in dostavijo
potrdilo institucije;
– uporabniki, ki so neprekinjeno več kot dva meseca
odsotni iz naslova stalnega bivališča in dostavijo ustrezno
potrdilo;
– uporabniki, ki so socialno ogroženi, to stanje se doka
zuje v presoji s Centrom za socialno delo;
– povzročitelji odpadkov do katerih, zaradi neprimernosti
dostopa zaradi varnosti vozila in kakovosti vozišča, izvajalci ne
morejo pripeljati s svojimi komunalnimi vozili, povzročitelji pa
sami ne morejo zagotoviti dostave posode za odpadke do naj
bližjega odjemnega mesta. Izvajalec stanje ocenjuje in rešuje
po posameznih primerih;
– dijaki in študenti, ki v šolskem letu bivajo v drugi občini,
kar dokazujejo z dostavljenimi potrdili o bivanju v drugi občini,
za vsako šolsko leto vnaprej. Potrdila veljajo za dijake od
septembra do junija, v času poletnih počitnic se olajšave ne
upoštevajo, za študente se olajšave upoštevajo celo leto.

7. člen
Spremeni se prvi odstavek 14. člena, ki se glasi:
»Obrati družbene prehrane, trgovski in gostinski lokali
so dolžni odlagati in oddajati ostanke hrane in druge biološke
odpadke po predpisih, ki urejajo to področje.«
8. člen
V celoti se spremeni 15. člen, ki se glasi:
»V primeru nastalih izrednih količin odpadkov mora pov
zročitelj pri izvajalcu naročiti poseben odvoz s kontejnerjem,
ki se obračunava po dejanskih stroških ravnanja s tovrstnimi
odpadki.«
9. člen
V 16. členu se prvi odstavek spremeni, tako da se briše
beseda »poseben« in doda besedilo »Pravilnik o minimalnih
pogojih za ureditev in določitev zbirnega in odjemnega mesta
ter o načinu določanja velikosti in števila posod za zbiranje
odpadkov (v nadaljevanju: Pravilnik)«.
Spremeni se tretji odstavek v 16. členu, ki se glasi:
»Za povzročitelje na območjih, ki so trajno ali začasno
nedostopna za komunalna vozila, izvajalci v dogovoru s pov
zročitelji določijo skupna zbirna in odjemna mesta ter način
zbiranja komunalnih odpadkov. Ureditev teh odjemnih mest
določa Pravilnik o minimalnih pogojih za ureditev in določitev
zbirnega in odjemnega mesta ter o načinu določanja velikosti
in števila posod za zbiranje odpadkov. Če so navedena zbirna
mesta začasnega značaja, se opustijo in sanirajo takoj, ko
prenehajo razlogi, zaradi katerih so bila določena.«
10. člen
V 17. členu se dodata novi alinei:
»– odlagati kosovne odpadke,
– odlagati nevarne odpadke, ki se po pravilniku klasifici
rajo kot nekomunalni ali nevarni odpadki.«
11. člen
V 18. členu se doda nova alinea:
»– izpolniti prijavo v sistem odvoza komunalnih odpadkov
v 15 dneh od pričetka izpolnjevanja pogojev po tem odloku.«
12. člen
V celoti se spremeni 36. člen, ki se glasi:
»Sredstva za zbiranje in odvoz, predelavo in obdelavo ter
odlaganje komunalnih odpadkov (cena storitve) ter sredstva za
upravljanje in vzdrževanje odlagališč se zagotavljajo iz plačil
odvoza odpadkov.
Storitev ravnanja z odpadki so dolžni plačevati vsi zave
zanci po 3. členu tega odloka, razen lastniki počitniških stavb
ter vikendov in zidanic, ki so občani Občine Sevnica oziroma
imajo stalno ali začasno bivališče v Občini Sevnica.«
13. člen
V celoti se spremeni 37. člen, ki se glasi:
»Cena za storitev ravnanja z odpadki se določa skladno
z veljavnimi predpisi.«
14. člen
V celotnem besedilu 38. člena se beseda »smetarina«
nadomesti z besedno zvezo »cena storitve«. Doda se nov
(drugi) odstavek, ki se glasi:

Uradni list Republike Slovenije
»Cena storitve za počitniške stavbe ter vikende in zidani
ce, je določena po mesečnem pavšalu (0,2 m3) za posamezen
objekt v primerih, ko lastnik objekta te vrste ni občan Občine
Sevnica.«
15. člen
V prvem odstavku 39. člena se za besedo »območju«
vstavi ločilo pika in črta besedilo: »oziroma, ko se povzročitelji
vselijo v stanovanje ali pričnejo uporabljati poslovne prosto
re.«
Besedilo drugega odstavka se v celoti spremeni, tako da
se nov odstavek glasi:
»Podatke o površinah poslovnih prostorov in številu pre
bivalcev morajo posredovati povzročitelji sami ob prijavi ali
ob spremembah, ki vplivajo na obračun storitev. Število pre
bivalcev pa enkrat letno preverja izvajalec na podlagi uradnih
podatkov pristojnega upravnega organa.«
16. člen
Besedilo 40. člena se v celoti črta.
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P R A V I L N IK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o minimalnih pogojih za ureditev in določitev
zbirnega in odjemnega mesta ter o načinu
določanja velikosti in števila posod
za zbiranje odpadkov
1. člen
V Pravilniku o minimalnih pogojih za ureditev in določitev
zbirnega in odjemnega mesta ter o načinu določanja velikosti in
števila posod za zbiranje odpadkov (Uradni list RS, št. 66/95),
se na začetek besedila prvega odstavka 14. člena doda bese
da »Individualno«.
Doda se tretji odstavek, ki se glasi:
»Ureditev in vzdrževanje površin skupnega zbirnega in
odjemnega mesta za postavitev posod za komunalne odpadke
zagotovi izvajalec javne službe, v sodelovanju s Krajevnimi
skupnostmi in uporabniki.«

17. člen
V 42. členu se besedna zveza »redarska služba« nado
mesti z besedama »prekrškovni organ«.

2. člen
V 24. členu se briše besedna zveza »do konca leta
1997«.

18. člen
43. člen se spremeni, tako da se besedilo »Z denarno ka
znijo 50.000 SIT« nadomesti z besedilom »Z globo 250 EUR«,
besedilo »z denarno kaznijo 100.000 SIT« pa se nadomesti z
»z globo 450 EUR«.

3. člen
V 25. členu se datum »31. 12. 1995« nadomesti z datu
mom »31. 12. 2008«.

19. člen
44. člen se spremeni, tako da se besedilo »Z denar
no kaznijo 30.000 SIT« nadomesti z besedilom »Z globo
150 EUR«.

4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0010/2008
Sevnica, dne 7. aprila 2008

20. člen
45. člen se spremeni, tako da se besedilo »Z denar
no kaznijo 100.000 SIT« nadomesti z besedilom »Z globo
450 EUR«.
21. člen
46. člen se spremeni, tako da se besedilo »Z denar
no kaznijo 50.000 SIT« nadomesti z besedilom »Z globo
250 EUR«.
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-0046/2007
Sevnica, dne 7. aprila 2008
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

1553.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o minimalnih pogojih za ureditev in
določitev zbirnega in odjemnega mesta ter o
načinu določanja velikosti in števila posod za
zbiranje odpadkov

Na podlagi 16. člena Odloka o ravnanju z odpadki na ob
močju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 66/95, 43/98, 44/04),
149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06
– UPB 1) in 22. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS,
št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 12. redni
seji dne 7. 4. 2008 sprejel

Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

1554.

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

Na podlagi 43., 99. in 101. člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – ZSV-UPB2), 38. in 40. člena
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06 in 8/07) in 16. člena
Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je
Občinski svet Občine Sevnica na 12. redni seji dne 7. 4. 2008
sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoči družini na domu
1. člen
Občina Sevnica daje soglasje k ceni socialno varstvene
storitve pomoči družini na domu, ki jo je predlagal izvaja
lec storitve, Center za socialno delo Sevnica, v višini 20,66
EUR.
2. člen
Ob upoštevanju subvencije Republike Slovenije in Obči
ne Sevnica znaša končna cena za uporabnika 5,57 EUR na
efektivno uro.
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3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2008 dalje.
S sprejetjem tega sklepa preneha veljati sklep pod številko
122-0014/2007, z dne 21. 3. 2007.

1556.

Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Ljudska univerza Sežana

Sklep o uskladitvi cen programov predšolske
vzgoje v javnih vrtcih Občine Sevnica

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – UPB2), drugega odstavka 19. člena Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo
javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in
16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05
– uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica
na 12. redni seji dne 7. 4. 2008 sprejel

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza
Sežana (Uradni list RS, št. 40/03) se spremeni 19. člen, tako
da se glasi:
»Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju
z ustanoviteljem po postopku in pod pogoji, določenimi z za
konom.
Pred imenovanjem in razrešitvijo si mora svet zavoda
pridobiti mnenje ministra, razen če se direktorja razreši na
njegov predlog.«

SKLEP
o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje
v javnih vrtcih Občine Sevnica

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

1. člen
V Sklepu o določitvi cen programov in rezervaciji v javnih
vrtcih Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 91/07) se spremeni
1. člen, ki se glasi:
»1. člen:
EUR
prvo staro
stno obdobje
– dnevni
program

drugo staro
stno obdobje
– 3–4 let
– dnevni
program

drugo staro
stno obdobje
– 3–6 let
– dnevni
program

1.
Vrtec Ciciban
Sevnica

458,57

347,71

322,86

2.
VVE
pri OŠ Krmelj

436,71

–

323,89

3.
VVE
pri OŠ
Šentjanž

–

–

285,79.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s
1. 5. 2008.

Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

2. člen
Dosedanji direktor zavoda opravlja svojo funkcijo do izte
ka mandata, za katerega je bil imenovan, v skladu z zakonom
in odlokom.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-2/2008-8
Sežana, dne 27. marca 2008
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

1557.

«

Št. 602-0150/2007
Sevnica, dne 7. aprila 2008

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza
Sežana

Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVIUPB5) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni
list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne
27. 3. 2008 sprejel

Št. 122-0023/2008
Sevnica, dne 7. aprila 2008

1555.

SEŽANA

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Višje in
visokošolsko središče Sežana

Na podlagi 7. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 95/94, 8/96 in 36/00
– ZPDZC) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Ura
dni list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji
dne 27. 3. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Višje in visokošolsko središče
Sežana
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Višje in visokošol
sko središče Sežana (Uradni list RS, št. 93/04, 43/05 in 109/05)
se spremeni ime odloka in se glasi:

Uradni list Republike Slovenije
»O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Visokošolsko
središče Sežana«

glasi:

2. člen
Spremeni se prvi odstavek 1. člena odloka, tako da se

»S tem odlokom Občina Sežana ustanavlja za opravljanje
organizacijskih, strokovnih razvojnih, svetovalnih in izobraže
valnih nalog na področju višjega in visokega šolstva javni zavod
Visokošolsko središče Sežana (v nadaljevanju: zavod).«
3. člen
Spremeni se 3. člen, tako da se glasi:
»Ime javnega zavoda je Visokošolsko središče Sežana.
V mednarodnem poslovanju lahko zavod uporablja ime
v angleškem jeziku, ki se glasi: »Higher education centre
Sežana«.
Sestavni del imena sta znak in grafična oblika, ki bosta
določena s statutom.
Sedež zavoda je Kraška ulica 2, Sežana. Zavod lahko
spremeni ime in sedež v soglasju z ustanoviteljem.«
4. člen
V 4. členu se spremeni prvi odstavek in se glasi:
»Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike s premerom
35 mm in pečat s premerom 20 mm. Sredi pečata je grb Občine
Sežana, na obodu v zgornjem delu je izpisano Visokošolsko
središče Sežana.
V mednarodnem poslovanju lahko zavod uporablja pe
čata v angleškem jeziku z imenom: »Higher education centre
Sežana« in sta s premerom identična pečatoma v slovenskem
jeziku.«
5. člen
Spremenita se druga in štirinajsta alinea drugega odstav
ka 6. člena in se glasita:
»– spremlja temeljna vprašanja višjega in visokega šol
stva, skrbi za njegov razvoj in daje pobude za razvoj novih
študijskih programov,
– sodeluje s pristojnim ministrstvom pri vključevanju v
nacionalni program višjega in visokega šolstva in v nacionalni
raziskovalni program.«
6. člen
V 10. členu se spremeni peti odstavek, tako da se glasi:
»Predstavnike zainteresirane javnosti imenuje zavod na
predlog višjih in visokih šol povezanih s tem zavodom.«
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-2/2008-10
Sežana, dne 27. marca 2008
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

1558.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana

Na podlagi 2. in 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 95/94, 8/96 in 36/00
– ZPDZC), 40., 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in fi
nanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07
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– ZOFVI-UPB5) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni
list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne
27. 3. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana (Uradni list
RS, št. 71/96 in 63/01) se spremeni drugi odstavek 2. člena
in se glasi:
»Skrajšano ime: OŠ Srečka Kosovela Sežana.«
2. člen
Spremeni se 4. člen s tem, da se doda drugi odstavek,
ki se glasi:
»Zavod lahko vpisuje učence tudi iz drugega šolskega
okoliša po predhodnem vpisu na matično šolo, če:
s tem ni kršena, glede na zmogljivost šole, primarna
pravica staršev iz šolskega okoliša, da vpišejo otroka v šolo v
svojem šolskem okolišu,
to nima za posledico oblikovanja dodatnih oddelkov ozi
roma zagotavljanja novih šolskih površin,
se s tem v šoli v šolskem okolišu, kjer učenci prebivajo,
ne zmanjša število učencev oziroma oddelkov, kar bi imelo za
posledico spremembo statusa šole ali njeno ukinitev.
Zavod si mora pred vpisom otroka oziroma učenca iz dru
gega šolskega okoliša pridobiti mnenje šole v šolskem okolišu,
v katerem otrok oziroma učenec prebiva.«
3. člen
Spremeni se 10. člen od prvega do petega odstavka in
se glasi:
»Svet zavoda sestavljajo:
trije predstavniki ustanovitelja,
trije predstavniki delavcev osnovne šole in
trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine
Sežana.
Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev. Man
dat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statu
som njihovih otrok v šoli.
Predstavnike delavcev izvolijo delavci zavoda neposre
dno na tajnih volitvah, po postopku in načinu, ki ga določata
zakon in ta odlok. Kandidate predlaga učiteljski zbor, repre
zentativni sindikati osnovne šole in zbor delavcev. Volitve so
veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev osnovne
šole. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili večino glasov delav
cev, ki so volili.«
4. člen
Spremeni se 13. člen in se glasi:
»Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda na podlagi
javnega razpisa.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za
ravnatelja, o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti
mnenje učiteljskega zbora, mnenje ustanovitelja in mnenje
sveta staršev.
Če organi iz drugega odstavka tega člena, ne dajo svoje
ga mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko
svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po izbiri kandidata za ravnatelja, svet šole posreduje ob
razloženi predlog za imenovanje v mnenje ministru. Če minister
ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen,
lahko svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja brez tega
mnenja.«
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5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-2/2008-12
Sežana, dne 27. marca 2008
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

1559.

Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini
Sežana

Na podlagi 3. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98), določil 7. poglavja Nacionalnega programa športa
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00) in 16. člena
Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski
svet Občine Sežana na seji dne 27. 3. 2008 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju športa v Občini Sežana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet Občine Sežana določa
pogoje, postopke in merila za sofinanciranje dejavnosti in nalog
s področja športa, ki so v javnem interesu.

II. POGOJI
2. člen
Pravico do izvajanja programov športa, ki so sofinancirani
iz občinskega proračuna lahko pridobijo vsi izvajalci programov
športa iz 8. člena Zakona o športu, ki izpolnjujejo naslednje
osnovne pogoje:
– imajo sedež v Občini Sežana,
– so registrirani najmanj eno leto,
– imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za
izvedbo planiranih programov,
– imajo organizirano redno dejavnost in
– imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini.
V primeru, da se posamezni program izvaja na območju
Občine Sežana in je namenjen občanom sežanske občine,
na razpis pa se za ta program ne prijavi noben izvajalec s
sedežem v Občini Sežana, je za izvajanje tega programa lah
ko izbran tudi izvajalec, ki nima sedeža v Občini Sežana, če
izpolnjuje ostale pogoje.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi
pogoji prednost pri izvajanju občinskega letnega programa
športa (LPŠ).

III. VSEBINSKE DOLOČBE
3. člen
A) – Za uresničevanje javnega interesa v športu, oprede
ljenega v LPŠ, se iz občinskega proračuna sofinancira nasle
dnje vsebine (skupine dejavnosti):
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
1.1. športna vzgoja predšolskih otrok,
1.2. športna vzgoja šoloobveznih otrok (6–15 let),
1.2.1. interesna športna vzgoja otrok,

Uradni list Republike Slovenije
1.2.2. športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport,
1.3. športna vzgoja mladine (15–20 let),
1.3.1. interesna športna vzgoja mladine,
1.3.2. športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in
vrhunski šport,
1.4. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potre
bami,
1.5. interesna športna dejavnost študentov,
2. športna rekreacija,
3. kakovostni šport,
4. vrhunski šport,
5. šport invalidov.
B) – Poleg prej naštetih dejavnosti, ki se izvajajo v okvi
ru programov, uvrščenih v LPŠ, se iz občinskega proračuna
sofinancira tudi naslednje razvojne in strokovne naloge ter
infrastruktura s področja športa:
1. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje stro
kovnih kadrov za delo v športu,
2. pomembnejše športne in športno-rekreativne priredi
tve,
3. mednarodna dejavnost in sodelovanje z zamejci,
4. delovanje društev, Občinske športne zveze in Zavoda
za šport, turizem in prosti čas Občine Sežana (plače, materialni
stroški, zavarovanje, tekmovalni šport, šport za vse),
5. občinska priznanja športnikom in športnim delavcem,
6. promocijska dejavnost in informatika na področju športa,
7. obratovanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov,
katerih lastnik ali najemnik je Občina Sežana ter investicije v
športne objekte,
8. znanstvenoraziskovalno in založniško dejavnost.
IV. POSTOPEK IZBIRE IN VREDNOTENJA PROGRAMOV
IN NALOG
4. člen
Strokovna služba Zavoda za šport, turizem in prosti čas
Občine Sežana v okviru svojih obveznosti iz odloka o ustanovi
tvi vsako leto pripravi predlog Letnega programa športa (LPŠ)
in ga, skupaj z mnenjem Strokovnega sveta Zavoda za šport,
turizem in prosti čas, posreduje v sprejem Občinskemu svetu
Občine Sežana.
Z LPŠ se določi programe športa, ki se sofinancirajo iz ob
činskih sredstev ter obseg in vrsto strokovnih in razvojnih nalog
oziroma dejavnosti, potrebnih za uresničevanje teh programov.
S sprejemom občinskega proračuna občinski svet določi tudi
višino sredstev za izvajanje LPŠ po posameznih postavkah.
5. člen
Postopek razpisa in dodeljevanje finančnih sredstev po
teka v naslednjem zaporedju:
1. imenovanje komisije, ki vodi postopek javnega razpisa,
2. priprava in objava javnega razpisa za zbiranje vlog za
sofinanciranje dejavnosti in nalog s področja športa,
3. strokovno ocenjevanje prispelih vlog,
4. priprava predloga prejemnikov sredstev in višine sofi
nanciranja prijavljenih programov ter predložitev le tega direk
torju občinske uprave oziroma vodji notranje organizacijske
enote,
5. obveščanje izvajalcev o izbiri,
6. reševanje morebitnih pritožb izvajalcev,
7. sklepanje pogodb.
6. člen
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum
objave javnega razpisa in razpisni rok določi na predlog občin
ske uprave župan s sklepom.
Postopek javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti in
nalog s področja športa vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje
župan. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana.
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7. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
– naziv in sedež naročnika,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem
razpisu in meril,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet
javnega razpisa,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dode
litev sredstev,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
– rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu javnega
razpisa,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko izvajalci dvignejo
razpisno dokumentacijo.
Javni razpis se objavi po sprejemu proračuna za tekoče
leto v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisni rok za pri
javo ne sme biti krajši od 30 dni od dneva objave.
8. člen
Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena do roka,
ki je določen v objavi javnega razpisa.
Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek
pa mora biti označen z »ne odpiraj – vloga« in navedbo javnega
razpisa, na katerega se nanaša.
9. člen
Odpiranje prispelih vlog opravi komisija. V primeru formal
no nepopolne vloge bo izvajalec pozvan, da v roku 8 dni od dne
prejetega obvestila dopolni vlogo. Kolikor vloga v navedenem
roku ne bo dopolnjena bo s sklepom zavržena. Prepozno pri
spele vloge se ne obravnavajo.
10. člen
Strokovni svet Zavoda za šport, turizem in prosti čas
opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi
pogojev in meril, ki so bili navedeni v javnem razpisu oziroma
razpisni dokumentaciji. Strokovno oceno posreduje komisiji, ki
pripravi predlog prejemnikov sredstev in višine sofinanciranja
prijavljenih programov. Pri delu komisije sodeluje predstavnik
strokovnega sveta Zavoda za šport, turizem in prosti čas.
11. člen
Komisija dokončni predlog predloži direktorju občinske
uprave oziroma vodji notranje organizacijske enote. Na podlagi
predloga direktor občinske uprave oziroma vodja notranje orga
nizacijske enote izda sklep o višini točk in višini sredstev, ki jih
je prejel posamezni izvajalec. Sklep in poziv k podpisu pogodbe
o sofinanciranju posreduje občinska uprava izvajalcu.
Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva ne odzo
ve, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Zoper sklep, ki ga prejmejo izvajalci je možna pritožba v
roku 8 dni po prejemu sklepa. Vložena pritožba ne zadrži pod
pisa pogodb z izbranimi izvajalci. O pritožbi odloči župan. Zoper
županovo odločbo ni pritožbe, možno je sprožiti upravni spor.
12. člen
Župan z izbranimi izvajalci programov sklene letno po
godbo o sofinanciranju. Pogodba o sofinanciranju se sklene na
podlagi veljavnega proračuna. V pogodbi se opredeli pogod
bene stranke, namen za katerega so bila izvajalcu dodeljena
sredstva, višina dodeljenih sredstev, določi rok za izplačilo
sredstev, način nadzora nad namensko uporabo sredstev, tra
janje pogodbe in ostala določila pomembna za izvedbo sofi
nanciranja programa.
Pogodbo o sofinanciranju uporabe športnih objektov skle
pajo Zavod za šport, turizem in prosti čas, Občina Sežana in
uporabnik.
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V. MERILA
13. člen
Programe športa v Občini Sežana se skladno s 7. poglav
jem Nacionalnega programa športa v RS razvrsti v 4 skupine:
individualni športi, kolektivni športi, športno-rekreativni progra
mi in miselne igre.
Glede na kriterij razširjenosti in kakovosti ter ob upošteva
nju specifične razvitosti športa v občini, se v LPŠ individualne in
kolektivne športne panoge oziroma izvajalce programov v teh
panogah razvrsti na razrede od I–V po preglednici v prilogi.
Programom oziroma izvajalcem iz posameznih razredov
se število doseženih točk za strokovni kader in materialne
stroške korigira z naslednjimi faktorji:
Razred
I
II
III
IV
V
Faktor 1,2–1,5 1,1–1,5 0,75–1,00 0,5–0,75 0,0–0,5
Merila za uvrstitev panog v posamezno stopnjo kakovosti
in razširjenosti pri individualnih in kolektivnih športih so v prilogi
tega pravilnika – Preglednica.
Vse programe športa, uvrščene v LPŠ, se točkovno ovre
dnoti po merilih in kriterijih iz priloge tega pravilnika. Podrobno
so pogoji, merila in normativi za vrednotenje programov športa
in izbor nalog za sofinanciranje iz sredstev za šport občinskega
proračuna razvidni iz priloge.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
sofinanciranju športa v Občini Sežana objavljen v Uradnem
listu RS, št. 16 z dne 17. 2. 2003.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-2/2008-13
Sežana, dne 27. marca 2008
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.
MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA
A) – DEJAVNOSTI – SKUPINE PROGRAMOV
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok
Za izvajanje programa »Zlati sonček« v VVZ se zagotovi
propagandno gradivo (knjižice z nalepkami, priročniki, diplome,
medalje).
Za izvajanje programa »Naučimo se plavati« se sofinan
cira ali zagotovi strokovni kader – 10 ur in objekt – 10 ur na
skupino 7 otrok.
Za izvajanje programa »Ciciban planinec« se sofinancira
ali zagotovi strokovni kader – 10 ur za enega mentorja na
20 otrok.
Za izvajanje drugih programov se zagotavlja objekt in sofi
nancira ali zagotovi strokovni kader za največ 60 ur na skupino
od 12 do 20 otrok.
1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok (6–15 let)
1.2.1. Interesna športna vzgoja otrok
Za izvajanje programov »Zlati sonček« in »Krpan« v
osnovnih šolah se zagotovi propagandno gradivo (knjižice z
nalepkami, priročniki, diplome, medalje).
Za izvajanje programa »Naučimo se plavati« se sofi
nancira ali zagotovi strokovni kader – 20 ur in objekt – 20 ur
na skupino 10 otrok – neplavalcev. Ne sofinancira se učenja
plavanja, ki je del šolskega programa v okviru šole v naravi in
je že financiran iz javnih sredstev.
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Za izvajanje programa učenja smučanja se sofinancira
ali zagotovi strokovni kader – 12 ur na skupino 10 otrok. Ne
sofinancira se smučarskega tečaja, ki je del šolskega programa
in je že financiran iz javnih sredstev.
Za izvajanje drugih programov se zagotavlja objekt in
sofinancira ali zagotovi strokovni kader za največ 80 ur vadbe
na skupino od 12 do 20 otrok.
Za dejavnost tabornikov in planincev ter drugih dejavnosti
iz 3. skupine programov (po poglavju 7. NPŠ) se sofinancira ali
zagotovi strokovni kader – mentor in sicer največ 200 ur.
Za šolska športna tekmovanja se zagotavlja objekt, poleg
tega pa se sofinancirajo še:
– do medobčinskega nivoja: sodniški stroški, medalje do
3. mesta pri individualnih športih, pokal za 1. mesto in diplome
za ostale ekipe pri kolektivnih športih oziroma prevoz, če je
tekmovanje organizirano izven Občine Sežana,
– od vključno področnega nivoja dalje: prijavnina in prevoz
za eno ekipo oziroma objekt, sodniški stroški in stroški priznanj
v primeru, če je tekmovanje organizirano v Občini Sežana.
1.2.2 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport
V to skupino dejavnosti se uvrščajo programi, katerih
udeleženci so športniki registrirani pri panožni športni zvezi, ki
vadijo v vadbeni skupini najmanj 3-krat tedensko, 9 mesecev v
letu in se redno udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira pano
žna športna zveza na najmanj regijskem nivoju.
Vadbena skupina mora imeti najmanj toliko članov, kot
določajo normativi iz tabele 1.
Za izvajanje programov vadbe iz te skupine dejavnosti se
vsaki vadbeni skupini zagotovi objekt, sofinancira ali zagotovi
pa se strokovni kader v obsegu, kot je razvidno iz tabele – 2.
Vsaki vadbeni skupini se sofinancira tudi materialne stro
ške v višini, kot to določa tabela – 3.
1.3. Športna vzgoja mladine (15–20 let)
1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine
Za izvajanje izbranih 80-urnih – programov se zagotavlja
brezplačna uporaba odprtih objektov v upravljanju Zavoda
za šport, turizem in prosti čas Občine Sežana, po razporedu,
dogovorjenim z upravljavcem.
Za šolska športna tekmovanja srednjih šol se zagotavlja
objekt, od vključno področnega nivoja dalje pa se sofinancira
tudi prijavnina in prevoz za eno ekipo če je tekmovanje izven
občine oziroma sodniški stroški in stroški priznanj v primeru, če
je tekmovanje organizirano v Občini Sežana.
1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni
in vrhunski šport
V to skupino dejavnosti se uvrščajo programi, katerih
udeleženci so športniki registrirani pri panožni športni zvezi, ki
vadijo v vadbeni skupini najmanj 4-krat tedensko, 10 mesecev
v letu in se redno udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira pano
žna športna zveza na najmanj regijskem nivoju.
Vadbena skupina mora imeti najmanj toliko članov, kot
določajo normativi iz tabele – 1.
Za izvajanje programov vadbe v okviru te skupine dejav
nosti se vsaki vadbeni skupini zagotovi ali sofinancira objekt in
strokovni kader v obsegu, kot je razvidno iz tabele – 2.
Vsaki vadbeni skupini se sofinancira tudi materialne stro
ške v višini kot to določa tabela – 3.
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi
potrebami
Zagotavlja se objekt in kritje stroškov prevoza na zaključ
na državna tekmovanja (specialna olimpiada), če ni financiran
iz drugih virov pa se sofinancira ali zagotovi tudi strokovni kader
za 80 ur programa.
1.5. Interesna športna dejavnost študentov
Zagotavlja se brezplačna vadba študentov na odprtih
športnih objektih v upravljanju Zavoda za šport, turizem in
prosti čas Občine Sežana, po razporedu dogovorjenim z upra
vljavcem objektov.
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2. Športna rekreacija (šport za vse)
Zagotavlja se brezplačna vadba na vseh zunanjih špor
tnih površinah v upravljanju Zavoda za šport, turizem in prosti
čas Občine Sežana, po razporedu dogovorjenem z upravljav
cem objektov.
3. Kakovostni šport
V to skupino dejavnosti spadajo članske ekipe in po
samezniki, ki so registrirani športniki in nastopajo v tekmo
valnem sistemu pod vodstvom panožnih športnih zvez na
najmanj regijskem nivoju.
Vsaki vadbeni skupini se zagotovi ali sofinancira objekt v
obsegu, kot ga določa tabela – 2 in materialni stroški v višini,
kot to določa tabela – 3.
Poleg tega prejme klub oziroma društvo za vsakega
člana, ki je kategoriziran športnik mladinskega ali državnega
razreda sredstva v višini 5 točk na mesec.
4. Vrhunski šport
Za sofinanciranje programov vrhunskega športa prejme
klub ali društvo za vsakega člana, ki je kategoriziran športnik
svetovnega razreda 15 točk, za športnika mednarodnega in
perspektivnega razreda pa 10 točk na mesec.
5. Šport upokojencev in invalidov
Zagotavlja se brezplačna vadba na vseh zunanjih špor
tnih objektih v lasti in upravljanju Zavoda za šport, turizem
in prosti čas Občine Sežana, po razporedu dogovorjenim z
Zavodom za šport, turizem in prosti čas.
B) – Strokovne in razvojne naloge ter objekti
Sofinancirajo se tiste razvojne in strokovne naloge, ki
so uvrščene v LPŠ na osnovi prijav izvajalcev posameznih
programov športa na vsakoletni javni razpis.
1. Izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov
za delo v športu
Za sofinanciranje te naloge se nameni največ 2% sred
stev, namenjenih športu v Občini Sežana, brez upoštevanja
investicijskih sredstev.
Pogoj za sofinanciranje je, da izvajalec programa športa
z udeležencem izobraževanja in Zavodom za šport, turizem
in prosti čas Občine Sežana sklene pogodbo, s katero se
slednji zaveže, da bo po končanem izobraževanju najmanj
3 leta deloval v Občini Sežana kot strokovni delavec pri iz
vajanju LPŠ.
Prosilcu, ki mu bo sofinanciranje odobreno, se povrne
stroške kotizacije na izobraževanjih za pridobitev strokovnega
naziva in/ali ohranitev licence, in sicer po predložitvi dokazil
o uspešno opravljenem izobraževanju in podpisane pogodbe
iz prejšnjega odstavka.
2. Pomembnejše športne in športno-rekreativne prireditve
Za sofinanciranje te naloge se nameni največ 3% sred
stev, namenjenih športu v Občini Sežana, brez upoštevanja
investicijskih sredstev.
Sofinancira se organizacija prireditev, ki so v koledarju
panožne športne zveze in na njih sodelujejo tudi športniki
Občine Sežana.
Pri pripravi predloga prireditev za sofinanciranje Stro
kovni svet Zavoda za šport, turizem in prosti čas upošteva
pri športnih prireditvah predvsem nivo kvalitete oziroma rang
prireditve ter njeno odmevnost, pri rekreativnih prireditvah pa
predvsem množičnost, tradicijo in odmevnost.
Na osnovi prej navedenih kriterijev se prireditve raz
vrsti v 4 skupine in določi višino sofinanciranja posamezne
skupine.
Sofinancira se tudi udeležba občinske reprezentance na
prireditvah državnega pomena, pri čemer se povrne stroške
prevoza in prehrane, v primeru, da je kraj tekmovanja odda
ljen več kot 300 km pa tudi stroški prenočišča.
3. Mednarodna dejavnost in sodelovanje z zamejci
Za sofinanciranje se nameni največ 0,7% sredstev, na
menjenih športu v Občini Sežana, brez upoštevanja investi
cijskih sredstev.
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Sofinancira se:
– sodelovanje z društvi, včlanjenimi v Zvezo slovenskih
športnih društev v Italiji
– sodelovanje na mednarodnih tekmovanjih – priredi
tvah, ki so v programu – koledarju panožnih športnih zvez,
– sodelovanje na drugih mednarodnih tekmovanjih na
osnovi povabila organizatorja.
Strokovni svet pripravi predlog sofinanciranja, pri če
mer upošteva predvsem množičnost udeležbe, tradicijo pri
sodelovanju z zamejci, kvaliteto prireditev in višino stroškov
pri mednarodnem sodelovanju. Na podlagi prej navedenih
kriterijev se te programe razvrsti v 4 skupine in določi višino
sofinanciranja posamezne skupine.
4. Delovanje športnih društev, Občinske športne
zveze in Zavoda za šport, turizem in prosti čas
Za delovanje športnih društev, Občinske športne zveze
in njenih organov se zagotavlja 0,3% sredstev, namenje
nih športu v Občini Sežana, brez upoštevanja investicijskih
sredstev.
Za delovanje Zavoda za šport, turizem in prosti čas se
zagotavlja sredstva za plače, materialne stroške, vzdrže
vanje športnih objektov in zavarovanje, skladno z veljavno
zakonodajo in kolektivno pogodbo za negospodarstvo.
5. Občinska priznanja športnikom in športnim delavcem
Za sofinanciranje se nameni največ 0,5% sredstev,
namenjenih športu v Občini Sežana, brez upoštevanja inve
sticijskih sredstev.
6. Promocijska dejavnost in informatika na področju športa
Za sofinanciranje te dejavnosti se nameni največ 0,5%
sredstev, namenjenih športu v Občini Sežana, brez upošte
vanja investicijskih sredstev.
Sofinancira se pomembnejše jubilejne prireditve, ak
tivnosti za promocijo športa in rekreacije preko medijev,
založniško in informacijsko dejavnost izvajalcev programa
športa, organizacijo promocijskih prireditev in izdajanje pro
pagandnega gradiva.
7. Obratovanje in tekoče vzdrževanje športnih
objektov ter investicije v športne objekte
Za izvajanje programa športa se financira stroške obra
tovanja športnih objektov (elektrika, voda, komunalne sto
ritve) v upravljanju Zavoda za šport, turizem in prosti čas.
Vsakemu klubu se zagotovi do 3 ure objektov dnevno za
treninge mlajših kategorij brezplačno,
cena najema za članske ekipe se oblikuje v višini pokri
tja materialnih stroškov.
Za vse ostale ure se objekti najemajo po veljavnem
ceniku. Vsi uporabniki morajo imeti z Zavodom za šport,
turizem in prosti čas sklenjeno pogodbo o najemu.
Za tekoče vzdrževanje športnih objektov se zagotavlja
sredstva v višini, določeni v občinskem proračunu, pri če
mer se posebej opredeli sredstva za objekte v upravljanju
Zavoda za šport in sredstva za vzdrževanje drugih javnih
športnih objektov.
Sredstva za investicije v športne objekte se zagotavlja
v višini, določeni v občinskem proračunu.
8. Znanstvenoraziskovalna in založniška dejavnost
Izvajanje temeljnih, uporabnih in razvojnih raziskav s
področja športa ter prenašanje izsledkov v prakso. Iz javnih
sredstev se lahko sofinancirajo izsledki, ki jih sofinancirajo
ministrstva RS, če te raziskave zagotavljajo ustrezen prenos
znanstvenih spoznanj v prakso.
Lokalna skupnost lahko sofinancira izdajanja strokovne
literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij
ter propagandno gradivo.
Razvrstitev individualnih in kolektivnih športnih panog
v razrede po kriterijih razširjenosti in kakovosti
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1 – Individualne panoge:
A – Razširjenost:
1 – v program je vključenih več kot 100 registriranih tek
movalcev v najmanj petih različnih starostnih kategorijah,
2 – v program je vključenih najmanj 50 registriranih tek
movalcev v najmanj treh različnih starostnih skupinah,
3 – v program je vključenih najmanj 10 registriranih
tekmovalcev.
B) – Kakovost:
1–10% oziroma najmanj 8 udeležencev programa je
kategoriziranih športnikov oziroma so na uradnem državnem
prvenstvu dosegli uvrstitev do 10. mesta, če je sodelovalo
najmanj 25 tekmovalcev, oziroma do 5. mesta, če jih je sode
lovalo najmanj 10.
2–5% oziroma najmanj 4 udeleženci programa so kate
gorizirani športniki oziroma so na uradnem državnem prven
stvu dosegli uvrstitev do 10. mesta, če je sodelovalo najmanj
25 tekmovalcev oziroma do 5. mesta, če jih je sodelovalo
najmanj 10.
3–3% oziroma najmanj eden udeleženec programa je
kategoriziran športnik oziroma je na uradnem državnem pr
venstvu dosegel uvrstitev do 10. mesta, če je sodelovalo
najmanj 25 tekmovalcev oziroma do 5. mesta, če jih je sode
lovalo najmanj 10.
2 – Kolektivne panoge:
A) – Razširjenost:
1 – program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj
eno vadbeno skupino v najmanj petih različnih starostnih
kategorijah,
2 – program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj
eno vadbeno skupino v najmanj treh različnih starostnih ka
tegorijah,
3 – program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno
vadbeno skupino.
Pri programih, kjer ni določeno maksimalno število
udeležencev,se program izvaja za najmanj 15 udeležencev
oziroma za proporcionalni delež števila točk.
Pri programih z opredeljenim številom udeležencev se
program izvaja za najmanj 50% maks. št. udeležencev in za
proporcionalni delež točk.
B) – Kakovost:
1 – vadbena skupina nastopa v najvišji državni ligi,
oziroma je uvrščena v prvo tretjino vseh uvrščenih ekip, če
je prva liga tudi edina v tej panogi ali če sistem tekmovanja
ni ligaški,
2 – vadbena skupina nastopa v drugi državni ligi, ozi
roma je uvrščena v prvo polovico vseh uvrščenih ekip, če je
prva liga tudi edina v tej panogi ali če sistem tekmovanja ni
ligaški,
3 – vadbena skupina nastopa v tretji državni ali izjemo
ma (če gre za vadbeno skupino iz programa 1. stopnje razšir
jenosti) regionalni ligi, oziroma je uvrščena v zadnjo tretjino
vseh uvrščenih če je prva liga tudi edina v tej panogi ali če
sistem tekmovanja ni ligaški.
Preglednica – Razvrstitev izvajalcev programov športa v
individualnih in kolektivnih športnih panogah glede na kriterij
kakovosti in razširjenosti v razrede:
Kriterij

Kakovost

razširjenost

1

2

3

1

I

II

III

2

II

III

IV

3

III

IV

V

Korekcijski faktor
Razred
Faktor

I

II

III

IV

1.2–1.5 1.1–1.0 0.75–1.00 0.5–0.75

V
0.0–0.5
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Tabela – 1: Minimalno število športnikov v vadbeni skupini:
Panoga
atletika
avto-moto
balinanje
društva
extreme kolesarstvo
konjeništvo
košarka
m. nog.
nogomet
planinstvo
potapljanje
rokomet
smučanje
strelstvo
šah
ŠŠD
taborniki

Cicibani/ke
15
5
8
20
10
8
12
10
18
10
10
14
2
5
5
20
20

Ml. dečki/ce
15
5
8
20
10
8
12
10
18
10
10
14
12
5
5
20
20

St. dečki/ce
10
5
8
20
10
8
12
10
18
20
10
14
12
5
5
20
20

Pri individualnih športnih panogah se v primeru manjšega
števila športnikov v vadbeni skupini lahko sofinancira soraz
merni del strokovnega kadra in materialnih stroškov ali pa se
združuje vadbene skupine iz različnih kategorij.
Tabela – 2: Maksimalno število ur dejavnosti (vadbe +
tekmovanj), za katero se lahko sofinancira strokovni kader in/ali
objekt po kategorijah.
Cicibani/ke – začetniki/ce = 160 ur,
Mlajši/e dečki/deklice = 240 ur,
Starejši/e dečki/deklice = 320 ur,
Mlajši/e mladinci/mladinke = 360 ur,
Starejši/e mladinci/mladinke = 400 ur,
Člani/članice = 400 ur.
Sofinancira se dejansko število ur, izračunano na osnovi
podatkov iz plana vadbe in tekmovanj, ki ga izvajalec progra
ma predloži ob prijavi na razpis, vendar največ do števila ur iz
tabele 2. Ena ura pomeni eno točko za strokovni kader in 3.
točke za objekt, pri čemer vrednost za objekt ne sme presegati
dejanske cene objekta. Izvajalcem se število točk za strokovni
kader korigira glede na razred (I-V), v katerega so razvrščeni
(str. 3 pravilnika).
Tabela – 3: Sofinanciranje materialnih stroškov po kate
gorijah
Cicibani/ke – začetniki/ce = 50 točk,
Mlajši/e dečki/deklice = 70 točk,
Starejši/e dečki/deklice = 90 točk,
Mlajši/e mladinci/mladinke = 110 točk,
Starejši/e mladinci/mladinke = 130 točk,
Člani/članice = 150 točk.
Izvajalcem se število točk za strokovni kader in mate
rialne stroške korigira glede na razred (I-V), v katerega so
razvrščeni.

SLOVENJ GRADEC
1560.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o izbiri kulturnih programov in
projektov, ki se financirajo iz proračuna
Mestne občine Slovenj Gradec

Na podlagi 101. člena Zakona o uresničevanju javnega in
teresa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06 – ZFO1, 7/07
– Odl. US, 53/07, 65/07 – Odl. US), 9. člena Zakona o varstvu

Kadeti/nje
6
5
8
20
10
8
12
10
18
20
10
14
12
5
5
20
20

Mladinci/ke
6
5
8
20
10
8
12
10
18
20
10
14
10
5
5
20
20

Člani/ce
6
5
8
20
10
8
12
10
18
200
10
14
10
10
5
20

Int. šp. vzg.
20
5
10
20
40
15
24
24
24
40
5
24
40
10
10
100
60

kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1,
126/03 – ZVPOPKD, 63/07 Odl. US: Up-395/06-24, U-I-64/0713), 5. člena Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) in 16. člena Statuta Mestne
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03, 23/07)
je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 15. seji dne
25. 3. 2008 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
izbiri kulturnih programov in projektov, ki se
financirajo iz proračuna Mestne občine Slovenj
Gradec
1. člen
Dopolni se besedilo 3. člena Pravilnika o izbiri kulturnih
programov in projektov, ki se financirajo iz proračuna Mestne
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 123/04) v točki E,
ki glasi:
»E. lastniki premične ali nepremične kulturne dediščine,
ki ima status spomenika, razglašenega z občinskim odlo
kom ali vpisanega v zbirni register dediščine ali je po mnenju
pristojne strokovne službe posebnega kulturnega ali zgodo
vinskega pomena za Mestno občino Slovenj Gradec, za nad
povprečne stroške pri vzdrževanju ali odkupu spomenika, pod
pogoji, kot jih določa zakon.«
2. člen
15. člen pravilnika se spremeni tako, da glasi:
»Za izbor in ocenitev posameznih programov in projektov
je strokovna komisija dolžna upoštevati Merila za ocenjevanje
in vrednotenje javnih kulturnih programov in projektov iz priloge
št. 1 tega pravilnika.
V razpisni dokumentaciji javnih pozivov oziroma razpisov
lahko župan Mestne občine Slovenj Gradec s sklepom določi
tudi druge posebne kriterije in merila, ki omogočajo lažji izbor
zaradi posebnosti posameznih področij kulturne dejavnosti.«
3. člen
16. člen pravilnika se črta.
4. člen
V 23. členu pravilnika prvi in drugi odstavek nadomestita
z besedilom, ki glasi:
»Izbor programov za ohranjanje kulturne dediščine se
izvede po postopku javnega razpisa. Za izbor in ocenitev po
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Št.

sameznih programov je strokovna komisija dolžna upoštevati
Merila za ocenjevanje in vrednotenje programov ohranjanja
premične in nepremične kulturne dediščine iz priloge št. 2 tega
pravilnika.«
5. člen
Sestavni del tega pravilnika sta:
Priloga št. 1 – Merila za ocenjevanje in vrednotenje javnih
kulturnih programov in projektov
Priloga št. 2 – Merila za ocenjevanje in vrednotenje progra
mov ohranjanja premične in nepremične kulturne dediščine.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 67-01/2002
Slovenj Gradec, dne 26. marca 2008
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.
PRILOGA ŠT. 1 K PRAVILNIKU O SPREMEMBAH
IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O IZBIRI KULTURNIH
PROGRAMOV IN PROJEKTOV, KI SE FINANCIRAJO IZ
PRORAČUNA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC
ZA IZVEDBO PROJEKTNEGA RAZPISA NA PODROČJU
KULTURE
MERILA ZA OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE JAVNIH
KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV
Merila za ocenjevanje in vrednotenje
inovativnost, ustvarjalnost in kakovost
projekta
B predviden doseg projekta
C finančna konstrukcija projekta
D udeležba na občinskih, regijskih, državnih ali
mednarodnih prireditvah
E aktualnost projekta za mesto
F predviden način izvedbe projekta
A

G partnerstva v projektu

Število točk
do 40 točk
do 10 točk
do 20 točk
do 6 točk
do 10 točk
do 7 točk
do 7 točk

Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezni predla
gatelj, je 100 točk.
A) Inovativnost, ustvarjalnost in kakovost predloženega
projekta bo ocenjena na naslednji način:
– jasnost postavljenih ciljev
– reference izvajalca projekta
– inovativnost in odstopanje od ustaljenih
okvirov

do 10 točk
do 10 točk
do 20 točk

Reference izvajalca projekta bodo ovrednotene na na
slednji način:
Reference izvajalca projekta:
– dva ali več izvedenih projektov
do 10 točk
– en izveden projekt
do 5 točk
– nobenih izvedenih projektov
0 točk
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen
predlagatelj po merilu A je 40 točk.
B) Predviden doseg projekta bo ocenjen na naslednji
način:
1. za prireditve
– do 20 obiskovalcev
0 točk
– od 21 do 50 obiskovalcev
2 točki
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– od 51 do 100 obiskovalcev
– od 101 do 200 obiskovalcev
– od 201 do 300 obiskovalcev
– nad 300 obiskovalcev
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4 točke
6 točk
8 točk
10 točk

2. za nosilce zvoka in tiska
– do 200 izvodov
3 točke
– do 300 izvodov
5 točk
– nad 300 izvodov
10 točk
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen
predlagatelj po merilu B je 10 točk.
C) Finančna konstrukcija projekta bo ocenjena na nasle
dnji način:
– projekt ima jasno opredeljene vire finan
ciranja
– projekt ima jasno opredeljene stroške in
njihovo namembnost
– višina urne postavke se giblje v okviru
urne postavke na področju dejavnosti
– pričakovana višina sofinanciranja projekta
s strani MO Slovenj Gradec

do 5 točk
do 5 točk
do 5 točk
do 5 točk

Pričakovana višina sofinanciranja projekta s strani MO
Slovenj Gradec bo ovrednotena na naslednji način:
Delež pričakovanega sofinanciranja
MO Slovenj Gradec
od
do
10%
11%
25%
26%
50%
več kot 50%

Število točk

5
3
1
0

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen
predlagatelj po merilu C je 20 točk.
D) Udeležba na občinskih, medobčinskih, državnih in
mednarodnih prireditvah bo ocenjena na naslednji način:
– občinska prireditev (lokalno omejena)
– regijska prireditev
– državna prireditev
– mednarodna prireditev

1 točka
2 točki
4 točke
6 točk

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen
predlagatelj po merilu D je 6 točk.
E) Aktualnost projekta za mesto bo ocenjena na naslednji
način:
– povezanost projekta z zgodovinsko in
kulturno dediščino mesta
– povezanost projekta s sodobnimi trendi
mesta
– sodelovanje na prireditvah v Mestni obči
ni Slovenj Gradec

do 3 točke
do 4 točke
do 3 točke

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen pre
dlagatelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu E, je 10 točk.
F) Predviden način izvedbe projekta bo ocenjen na na
slednji način:
– en način izvedbe projekta (razstava,
projekcija, katalog ...)
– kombinacija različnih načinov izvedbe
projekta

3 točke
7 točk

Stran

3766 /

Št.

37 / 15. 4. 2008

Uradni list Republike Slovenije

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen
predlagatelj po merilu F je 7 točk.
G) Partnerstva v projektu bodo ocenjena na naslednji
način:
– brez partnerjev
– en partner
– dva ali več partnerjev

0 točk
3 točke
7 točk

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen
predlagatelj po merilu G je 7 točk.
V postopku bodo iz nadaljnje obravnave izločeni predlo
gi pri katerih bo pričakovana višina sofinanciranja projekta s
strani MO Slovenj Gradec presegala 50% celotne vrednosti
projekta.
Izbrani bodo tisti projekti predlagateljev, ki bodo v postop
ku ocenjevanja na podlagi splošnih in prednostnih razpisnih
kriterijev prejeli najmanj 50 točk in bodo glede na razpoložlji
va sredstva MO Slovenj Gradec uvrščeni med sofinancirane
projekte. Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od
skupne višine prejetih točk za posamezen projekt, obsega
in zahtevnosti projekta, pri čemer med izbranimi projekti pre
dlagateljev ni primerljivosti glede višine odobrenih sredstev v
sorazmerju z višino prejetih točk.
Strokovna komisija si pridržuje pravico, da v primeru
večjega/manjšega števila prijav kot je na razpolago sredstev,
uvršča prijave glede na povprečno število pridobljenih točk.
Kolikor predlagatelj obrazcev ne bo izpolnil v delih, ki
so pomembni pri ocenjevanju (in komisija tako ne bo mogla
projekta oceniti po vseh merilih), bo pri teh merilih prijavitelj
dobil 0 točk.
Projekti izrazito komercialne narave ne bodo sofinanci
rani.
Poleg teh meril lahko župan Mestne občine Slovenj Gra
dec s sklepom o izvedbi vsakoletnega javnega razpisa določi
še dodatna merila in kriterije za izbor projektov z najvišjo oce
nitvijo do 10 dodatnih točk in so skupaj obvezni del razpisne
dokumentacije.
PRILOGA ŠT. 2 K PRAVILNIKU O SPREMEMBAH
IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O IZBIRI KULTURNIH
PROGRAMOV IN PROJEKTOV, KI SE FINANCIRAJO IZ
PRORAČUNA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA
IZVEDBO PROGRAMSKEGA RAZPISA S PODROČJA
PREMIČNE IN NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE
MERILA ZA OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE PRO
GRAMOV OHRANJANJA PREMIČNE IN NEPREMIČNE KUL
TURNE DEDIŠČINE
Merila za ocenjevanje in vrednotenje

Število točk

točk.

Najvišje število točk, ki jih lahko dobi predlagatelj je 100

A) Pomembnost izvedbe posega pri ohranjanju kulturne
dediščine, ki je v javnem interesu Mestne občine Slovenj Gra
dec bo ocenjena po merilih:
– kulturne pričevalnosti, ki bo omogočala
poglobljeno raziskovalno dejavnost
– gospodarske koristnosti, ki bo
omogočala ohranjanje tradicionalne
dejavnosti
– turistične zanimivosti, ker predstavlja
dominanto v prostoru ali zanimivost za
oglede javnosti

do 10 točk
do 10 točk
do 10 točk

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže predlagatelj
po merilu A je 30 točk.
B) Stopnja ogroženosti spomenika
– velika stopnja ogroženosti, kar ima
lahko za posledico celo trajno uničenje
dela pomembne kulturne dediščine
– relativna stopnja ogroženosti spomenika
– manjši posegi na spomeniku dediščine

20 točk
10 točk
5 točk

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže predlagatelj
po merilu B je 20 točk.
C) Strokovna priprava in zaokroženost programa bo ovre
dnotena na naslednji način:
– program ima strokovno referenčen
konservatorski program
– program vsebuje izdelan načrt
popularizacije
– projekt z izdelanim didaktičnimi programi

10 točk
5 točk
5 točk

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže predlagatelj
po merilu C je 20 točk.
D) Finančna konstrukcija programa:
– finančno izražen interes lastnika in
sovlagateljev za obnovo spomenika in
njegovo prezentacijo
– program ima jasno opredeljene stroške
in njihovo namembnost

5 točk
5 točk

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže predlagatelj
po merilu D je 10 točk.

A

Pomembnost izvedbe posega pri ohranjanju
kulturne dediščine, ki je v javnem interesu
Mestne občine Slovenj Gradec

do 30 točk

B

Stopnja ogroženosti spomenika

do 20 točk

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže
predlagatelj po merilu E je

C

Strokovna priprava in zaokroženost progra
ma

do 20 točk

D

Finančna konstrukcija programa

do 10 točk

F) Dosedanja prizadevanja lastnikov oziroma upravljalcev
za ohranitev spomenika in njegove spomeniške funkcije:

E

Nadaljevanje že začetih posegov na spo
meniku

do 7 točk

F

Dosedanja prizadevanja lastnikov oziroma
upravljalcev za ohranitev spomenika in
njegove spomeniške funkcije

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže
predlagatelj po merilu F je

do 7 točk

G) Projekti, ki imajo izdelano izvirno zasnovo in inovativni
pristop k prezentaciji kulturnozgodovinske pričevalnosti

Projekti, ki imajo izdelano izvirno zasnovo
in inovativni pristop k prezentaciji
kulturnozgodovinske pričevalnosti.

do 6 točk

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže
predlagatelj po merilu G je

G

E) Nadaljevanje že začetih posegov na spomeniku

7 točk

7 točk

6 točk
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V postopku bodo iz nadaljnje obravnave izločeni predlogi, pri
katerih bo pričakovana višina sofinanciranja projekta s strani MO
Slovenj Gradec presegala 50% celotne vrednosti projekta.
Izbrani bodo tisti projekti predlagateljev, ki bodo v postop
ku ocenjevanja na podlagi splošnih in prednostnih razpisnih
kriterijev prejeli najmanj 50 točk in bodo glede na razpoložlji
va sredstva MO Slovenj Gradec uvrščeni med sofinancirane
projekte. Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od
skupne višine prejetih točk za posamezen projekt, obsega
in zahtevnosti projekta, pri čemer med izbranimi projekti pre
dlagateljev ni primerljivosti glede višine odobrenih sredstev v
sorazmerju z višino prejetih točk.
Strokovna komisija si pridržuje pravico, da v primeru
večjega/manjšega števila prijav kot je na razpolago sredstev,
uvršča prijave glede na povprečno število pridobljenih točk.
V kolikor predlagatelj obrazcev ne bo izpolnil v delih, ki
so pomembni pri ocenjevanju (in komisija tako ne bo mogla
projekta oceniti po vseh merilih), bo pri teh merilih prijavitelj
dobil 0 točk.
Projekti izrazito komercialne narave ne bodo sofinancirani.
Poleg teh meril lahko župan Mestne občine Slovenj Gra
dec s sklepom o izvedbi vsakoletnega javnega razpisa določi
še dodatna merila in kriterije za izbor programov kulturne
dediščine z najvišjo ocenitvijo do 10 dodatnih točk in so skupaj
obvezni del razpisne dokumentacije.

1561.

Sklep (št. 14.5-282) o ukinitvi statusa javnega
dobra

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gra
dec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03, 106/05, 23/07) in 23. člena
Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04) je Občin
ski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 15. seji dne 25. 3.
2008 sprejel naslednji

SKLEP
(št. 14.5-282)
1. S tem sklepom se ukine status javnega dobra na ze
mljišču s parc. št. 1581/10 – opuščena cesta v izmeri 89 m2,
vpisano pri zkv št. 614 k.o. Gradišče.
2. Nepremičnina iz prve točke tega sklepa preneha imeti
značaj javnega dobra in postane last Mestne občine Slovenj
Gradec.
3. Prva in druga točka tega sklepa se objavita v Uradnem
listu Republike Slovenije in začneta veljati naslednji dan po
objavi.
Št. 032-9/2008
zveza spis št. 478-2/2008
Slovenj Gradec, dne 26. marca 2008
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

1562.

Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o
določitvi povprečnih stroškov komunalne
opreme za leto 2008 na območju Mestne
občine Slovenj Gradec in določitvi višine
komunalnega prispevka za priključitev na
čistilno napravo v Mestni občini Slovenj
Gradec

Na podlagi 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07), 4. člena Pravilnika o merilih za
odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07),
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Odloka o stavbnih zemljiščih v Mestni občini Slovenj Gradec
(Uradni list RS, št. 5/00) in 7. in 16. člena Statuta Mestne obči
ne Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03, 106/05 in
23/07) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 15.
seji dne 25. 3. 2008 sprejel

SKLEP
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi
povprečnih stroškov komunalne opreme za leto
2008 na območju Mestne občine Slovenj Gradec
in določitvi višine komunalnega prispevka za
priključitev na čistilno napravo v Mestni občini
Slovenj Gradec
1. S tem sklepom se spremeni in dopolni Sklep o določitvi
povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2008 na obmo
čju Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 120/07)
z dne 27. 12. 2007.
2. Sklepu o določitvi povprečnih stroškov komunalne
opreme za leto 2008 na območju Mestne občine Slovenj Gra
dec se doda nov člen.
3. Za priključitev na čistilno napravo se uporabniku zara
čuna komunalni prispevek v višini:
a) uporabniki, ki niso zavezanci
za plačilo občinske takse za
obremenjevanje voda, njihovi objekti
imajo lastne greznice in pri gradnji niso
plačali komunalnega prispevka
b) uporabniki, ki so zavezanci za plačilo
občinske takse za obremenjevanje voda,
njihovi objekti imajo lastne greznice in
pri gradnji niso plačali komunalnega
prispevka
c) uporabniki, ki niso zavezanci
za plačilo občinske takse za
obremenjevanje voda, njihovi objekti
so priključeni na javno kanalizacijo, ki
ni v upravljanju Javnega komunalnega
podjetja
d) uporabniki, ki so zavezanci za plačilo
občinske takse za obremenjevanje
voda, njihovi objekti so priključeni na
javno kanalizacijo, ki ni v upravljanju
Javnega komunalnega podjetja
e) uporabniki, ki so zavezanci za plačilo
občinske takse za obremenjevanje
voda, njihovi objekti so priključeni na
javno kanalizacijo, ki je v upravljanju
Javnega komunalnega podjetja
f) fizične in pravne osebe, ki opravljajo
gospodarsko dejavnost, katerih
tehnološke in odpadne vode dopuščajo
priključitev na javno kanalizacijsko
omrežje:
– uporabniki, ki
izpolnjujejo pogoje iz
točke e tega člena do
povprečne porabe
10 m3/mesec
– ostali uporabniki do
povprečne porabe
10 m3/mesec
– ostali uporabniki nad
povprečno porabo
20 m3/mesec
– ostali uporabniki nad
povprečno
od 20–50 m3/
porabo
mesec
– ostali uporabniki nad nad 50 m3/
povprečno porabo
mesec

834,59 EUR

625,94 EUR

521,62 EUR

312,97 EUR

oprostitev plačila

208,65 EUR
417,29 EUR
834,59 EUR
1.669,17 EUR
4.172,93 EUR
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V večstanovanjskih objektih se za vsakega uporabnika
uporabi količnik 0,8.
Komunalni prispevek za priključitev na čistilno napravo se
zavezancu odmeri z odločbo izdano po uradni dolžnosti.
4. Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka lahko
uveljavljajo znižanje ali oprostitev plačila komunalnega prispev
ka ob predložitvi dokazil o plačevanju samoprispevka ali drugih
vplačil za gradnjo javne infrastrukture na območju, na katerem
bodo gradili objekt.
5. Vrednosti, določene v drugem in tretjem odstavku tega
sklepa, veljajo od dneva sprejetja tega sklepa in se v teko
čem letu valorizira z indeksom podražitev, ki ga objavlja GZS
– Združenje za gradbeništvo in IGM za skupino: Stanovanjska
gradnja.
6. Osnova za izračun stroškov komunalne opreme za 1m2
stavbne parcele na območjih kompleksne gradnje, ki se urejajo
s prostorsko-izvedbenimi akti, se obračuna na osnovi predho
dno izdelanega programa komunalnega opremljanja stavbnih
zemljišč za posamezno območje.
7. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-145/2007
Slovenj Gradec, dne 26. marca 2008
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

ŠENTJUR
1563.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za
prostorsko ureditev skupnega pomena
za navezovalno cesto Dramlje–Šentjur in
zadrževalnik visokih voda Črnolica

Na podlagi tretjega odstavka 37. člena in v povezavi s 57.
členom Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni
list RS, št. 33/07), 37. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju
(Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06, 26/07) in po predhodnem
soglasju ministra za okolje in prostor (št. 35008-7/2005-BL z
dne 27. 3. 2007) sprejme župan Občine Šentjur

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za prostorsko ureditev
skupnega pomena za navezovalno cesto
Dramlje–Šentjur in zadrževalnik visokih voda
Črnolica
1. člen
(vsebina sklepa)
Ta sklep določa:
– oceno stanja in razloge za pripravo občinskega po
drobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev sku
pnega pomena za navezovalno cesto Dramlje–Šentjur in
zadrževalnik visokih voda Črnolica (v nadaljnjem besedilu:
OPPN-SP),
– območje OPPN-SP,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– roke za pripravo OPPN-SP in njegovih posameznih
faz,
– financiranje OPPN-SP ter
– nosilce urejanja prostora, ki podajo smernice za načr
tovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti v postopku
OPPN-SP.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN-SP)
Obstoječa regionalna cesta R1-234 med avtocestnim pri
ključkom Dramlje in glavno cesto G2-107 v Šentjurju je močno
obremenjena s tranzitnim prometom, predvsem težkih tovornih
vozil, za katera obstoječa cestna povezava nima zadovoljivih
tehničnih elementov in poteka večinoma skozi mesto Šentjur
z velikim številom priključkov, kar predstavlja veliko oviro za
prometno prepustnost tega odseka.
Občina Šentjur v okviru izdelave občinskega prostorskega
načrta načrtuje nova območja za poslovno in stanovanjsko
rabo ter s tem povezano prometno ureditev.
Navezovalna cesta Dramlje–Šentjur rešuje prekomerne
prometne obremenitve tranzitnega prometa skozi mesto Šen
tjur in na regionalnih cestah G2-107 na odseku Šentjur–Grobel
no, R2-423 na odseku Šentjur–Črnolica, R1-234 na celotnem
odseku Dramlje–Dole–Šentjur.
Del nove trase navezovalne ceste bo potekal po jugovzho
dnem delu mesta Šentjur po območju ob reki Voglajni. Območja
ob reki Voglajni so poplavno močno ogrožena. Osnovna struga
Voglajne in njenih pritokov (predvsem Slomščica) ni sposobna
prevajati visokih voda s povratno dobo 100 let. Zato prihaja do
pogostih poplav, ki povzročajo veliko škode v gospodarstvu, na
infrastrukturi in na poselitvi.
Zadrževalnik visokih voda Črnolica je načrtovan z na
menom zadrževanja visokih voda Voglajne in s tem znižanja
konice visokovodnega vala Voglajne v Šentjurju. Ukrep bo imel
ugoden vpliv tudi dolvodno, predvsem na visokovodne razmere
Voglajne v Štorah in Celju.
Občina Šentjur začne postopek priprave OPPN-SP na
podlagi:
– Pobude za pripravo državnega lokacijskega načrta za
gradnjo navezovalne ceste Dramlje–Šentjur, ki jo je minister
za promet z dopisom št. 2601-2/2004/47-0032073 z dne 1. 12.
2004 podal ministru za okolje in prostor in dopisa Ministrstva
za okolje in prostor, Direktorata za okolje, Sektorja za vode z
dne 6. 7. 2007 št. 411-02-2/2005;
– Dogovora o pripravi, sprejemu in financiranju izdelave
občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ure
ditev skupnega pomena ter strokovnih podlag za navezovalno
cesto Dramlje–Šentjur–Črnolica in zadrževalnik visokih voda
Črnolica (v nadaljnjem besedilu: Dogovor) med Ministrstvom za
okolje in prostor, Ministrstvom za promet, Direkcijo Republike
Slovenije za ceste in Občino Šentjur z dne 13. 11. 2007 in
– Sklepa o pričetku priprave sprememb in dopolnitev pro
storskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine
Šentjur (Uradni list RS, št. 107/07).
Priprava OPPN-SP je utemeljena v:
– Resoluciji o Nacionalnem programu izgradnje avtocest
v Republiki Sloveniji – ReNPIA (Uradni list RS, št. 50/04),
– Odloku o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ura
dni list RS, št. 76/04),
– Uredbi o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS,
št. 122/04) in
– Uredbi o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena
(Uradni list RS, št. 95/07).
3. člen
(območje urejanja)
Območje OPPN-SP zajema območje od predvidenega
priključka navezovalne ceste na izvozu avtoceste Dramlje proti
jugu Občine Šentjur po območjih KS Dramlje, Ponikva, Blagov
na, Grobelno, Šentjur–mesto in Šentjur–Rifnik.
Izvedba zadrževalnika visokih voda Črnolica se ureja na
reki Voglajni, južno od železniške proge Celje–Maribor. Zadr
ževalnik visokih voda Črnolica omejuje na severu nasip suhega
zadrževalnika ob železniški progi Celje–Maribor in na zahodu
navezovalna cesta Dramlje–Šentjur.
Točna meja območja urejanja se določi na osnovi stro
kovni podlag, in sicer tako, da obsega površine, na katerih so

Uradni list Republike Slovenije
načrtovani trajni objekti, vključno s površinami, potrebnimi za
njihovo nemoteno rabo ter površine, na katerih so predvideni
objekti in druge ureditve, potrebne le v času gradnje oziroma
izvajanja del.
Ureditveno območje OPPN-SP obsega tudi skupno vpliv
no območje pričakovanih vplivov načrtovanih objektov iz prej
šnjega odstavka na okolico, kot ga določajo predpisi o graditvi
objektov. V primeru potrebe po izgradnji omrežja gospodarske
javne infrastrukture z izrazitim linijskim potekom se le-to tudi
smiselno vključi v območje urejanja s tem OPPN-SP.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo OPPN za
prostorsko ureditev skupnega pomena, se utemelji v postopku
priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgo
ročnega in družbenega plana Občine Šentjur.
V postopku izdelave OPPN-SP se preverijo tudi vse
do sedaj izdelane strokovne podlage za izgradnjo navezo
valne ceste Dramlje–Šentjur in zadrževalnika visokih voda
Črnolica.
5. člen
(roki za pripravo OPPN-SP in njegovih posameznih faz)
Občina Šentjur začne pripravljati OPPN-SP na podlagi
sklepa, ki ga sprejme župan po predhodnem soglasju ministra
za prostor.
Osnutek OPPN-SP se pripravi na podlagi prikaza stanja
prostora, sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dol
goročnega in družbenega plana Občine Šentjur in izraženih
investicijskih namer občine ter drugih oseb. Osnutek OPPN-SP
občina pošlje nosilcem urejanja prostora s pozivom, da v roku
30 dni od prejema podajo smernice za načrtovanje.
Istočasno posreduje občina osnutek OPPN-SP Ministr
stvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje, Sektorju za
celovito presojo vplivov na okolje, da le-ta v roku 30 dni občini
pisno sporoči, ali je za OPPN-SP treba izvesti celovito presojo
vplivov na okolje.
V primeru, da je za osnutek OPPN-SP treba izvesti ce
lovito presojo vplivov na okolje, občina za dopolnjen osnutek
OPPN-SP zagotovi tudi okoljsko poročilo.
Okoljsko poročilo skupaj z dopolnjenim osnutkom OPPNSP občina pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, da
najkasneje v 15 dneh preveri, ali je okoljsko poročilo kakovo
stno izdelano in ga s sklepom zavrne, če ugotovi, da okoljsko
poročilo ni kakovostno ali ni izdelano v skladu s predpisi.
Dopolnjen osnutek OPPN-SP občina javno razgrne za
najmanj 30 dni in v tem času organizira njegovo javno obravna
vo. Občina obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi
dopolnjenega osnutka OPPN-SP najmanj 7 dni pred začetkom
javne razgrnitve.
Pripombe in predloge na dopolnjen osnutek OPPN-SP
poda javnost v okviru javne razgrnitve in javne obravnave.
Predlog OPPN-SP občina pripravi na podlagi stališča, ki
ga zavzame do pripomb in predlogov z javne razgrnitve, in ga
pošlje nosilcem urejanja prostora, da dajo v 30 dneh mnenje
ali predlog OPPN-SP upošteva smernice.
Pristojna ministrstva se v primeru, da je za OPPN-SP
treba izvesti celovito presojo na okolje, opredelijo tudi o spre
jemljivosti vplivov OPPN-SP na okolje s stališčem iz svoje
pristojnosti, in ga pošljejo ministrstvu, pristojnemu za varstvo
okolja.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemlji
vosti vplivov izvedbe OPPN-SP na podlagi mnenj ministrstev in
v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, ter izda potrdilo v
primeru, da so vplivi njegove izvedbe na okolje sprejemljivi.
Usklajen predlog OPPN-SP občina predloži v sprejem ob
činskemu svetu, po predhodni potrditvi ministrstva za prostor.
Občinski svet sprejme OPPN-SP z odlokom in ga objavi
v uradnem glasilu.
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6. člen
(financiranje)
Izdelavo OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena
in strokovnih podlag za navezovalno cesto Dramlje–Šentjur in
zadrževalnika visokih voda Črnolica bo financirana na osnovi
Dogovora iz 2. člena tega sklepa.
Izdelava OPPN za prostorsko ureditev skupnega pome
na in strokovnih podlag se financira po naslednjem ključu:
Ministrstvo za promet v višini 70% in Občina Šentjur v višini
30%.
Ministrstvo za okolje in prostor v tej fazi ne sofinancira
izdelave OPPN-SP, ki se nanaša na zadrževalnik visokih voda
Črnolica, zato Občina Šentjur začasno prevzema ta del sofi
nanciranja. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje
pa se, v skladu z Dogovorom iz 2. člena tega sklepa, obvezuje,
da bo k sofinanciranju zadrževalnika Črnolica pristopilo po
sprejemu Odloka o OPPN, ko bo sklenjen tudi ustrezen doda
tek k Dogovoru.
7. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje
prostorske ureditve iz njihove pristojnosti)
1. Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Generalna po
licijska uprava,
2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zade
ve, Sektor za civilno obrambo,
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije
za zaščito in reševanje,
4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Di
rektorat za kmetijstvo,
5. Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo,
6. Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za
vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo,
7. Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije
za ceste,
8. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike
Slovenije za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
9. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike
Slovenije za okolje, Urad za meteorologijo,
10. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
11. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
Sektor za rudarstvo,
12. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dedi
ščino,
13. Slovenske železnice d.o.o., Ljubljana,
14. Zavod RS za varstvo narave,
15. Zavod za ribištvo Slovenije,
16. Zavod za gozdove Slovenije,
17. Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.,
18. ELES – Elektro Slovenije d.o.o., Ljubljana,
19. Elektro Celje, d.d., Celje,
20. Javno komunalno podjetje Šentjur, d.o.o., Šentjur,
21. Geoplin plinovodi d.o o., Ljubljana,
22. Občina Šentjur in njene gospodarske javne službe.
Organizacija oziroma nosilec javnih pooblastil, ki mora
v postopku OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena
sodelovati le s predložitvijo podatkov o lastnem omrežju, je
Telekom Slovenije d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana.
Med nosilce urejanja prostora se lahko uvrstijo tudi drugi
državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti in nosilci
javnih pooblastil, za katere se v postopku priprave OPPN-SP
izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
8. člen
(druge določbe)
Ta sklep se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor ter
sosednjim občinam Celje, Dobje, Kozje, Krško, Laško, Pod
četrtek, Sevnica, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah, Što
re, Vojnik.
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9. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-27/2007-211
Šentjur, dne 9. aprila 2008
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.

Uradni list Republike Slovenije
ska in telekomunikacijska infrastruktura, varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami),
– zasnovo prostorskih ureditev, pomembnih za urejanje
prostora (površine javnega interesa, zeleni sistem Občine Žiri,
območja prenove in koncept prenove, območja za širitev naselij
in koncept širitve ter ureditvena območja občinskih lokacijskih
načrtov),
– usmeritve za prostorski razvoj (usmeritve za urbani
stično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje naselja, usmeritve
za ohranjanje arhitekturne in krajinske identitete, usmeritve za
urejanje javnih površin in usmeritve za varstvo okolja, ohranja
nje narave in varstvo kulturne dediščine) in
– ukrepe za izvajanje UZ mesta Žiri.

ŽIRI
1564.

Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Občine
Žiri

Na podlagi 12., 17., 23., 27. do 31. in 33. člena Zakona
o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02, 8/03
– popr.), Pravilnika o podrobnejši vsebini, obliki in načinu pri
prave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih
strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 17/04) in 7. člena Statuta
Občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 18-1999), ter spreje
tega Programa priprave strategije prostorskega razvoja Občine
Žiri (Uradni list RS, št. 65/06) je Občinski svet Občine Žiri na
8. redni seji dne 25. 3. 2008 sprejel

ODLOK
o Strategiji prostorskega razvoja Občine Žiri
I. STRATEGIJA PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE
I/1. Uvodne določbe
Sprejem in izdelava Strategije prostorskega razvoja Ob
čine Žiri z Urbanistično zasnovo mesta Žiri
S tem odlokom se, na podlagi upoštevanja izhodišč Stra
tegije prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04)
sprejme Strategija prostorskega razvoja Občine Žiri (v nadalj
njem besedilu: SPRO Žiri) z Urbanistično zasnovo mesta Žiri
(v nadaljnjem besedilu: UZ mesta Žiri).
Splošno
Strategija prostorskega razvoja Občine Žiri je v skladu z
ZUreP-1 strateški prostorski akt, s katerim občina na koncep
tualnem nivoju določa bodoči prostorski razvoj občine. Določa
zasnovo urejanja prostora, njegovo rabo in varstvo.

del.

Vsebina SPRO Žiri
(1) SPRO Žiri sestavljajo besedilni del in kartografski

(2) Strategija prostorskega razvoja Občine Žiri zajema
celotno površino Občine Žiri, za katero se določa:
– izhodišča in cilje prostorskega razvoja,
– zasnovo razporeditve dejavnosti s prioritetami in usme
ritvami da dosego ciljev prostorskega razvoja občine,
– zasnovo posameznih sistemov lokalnega pomena v
prostoru (poselitev, komunalna infrastruktura, krajina),
– območje urbanistične zasnove,
– ukrepi za izvajanje SPRO Žiri.
(3) Urbanistična zasnova mesta Žiri določa:
– zasnovo namenske rabe,
– zasnovo razporeditve dejavnosti v prostoru (stanovanja
s spremljajočimi oskrbnimi in storitvenimi dejavnostmi, proizvo
dne in druge gospodarske dejavnosti, družbena infrastruktura,
odprte površine, prometna infrastruktura, komunalna, energet

rave,

Sestavni deli SPRO Žiri
Sestavni deli SPRO Žiri z UZ mesta Žiri so:
1.1 odlok SPRO Žiri;
1.2 kartografski del prostorske strategije:
– zasnova razmestitve dejavnosti v prostoru, 1 : 50.000:
– karta 1: razvoj naselij,
– karta 2: razporeditev dejavnosti,
– karta 3: razporeditev omrežij infrastrukture,
– karta 4: območja dejavnosti vezanih na naravne vire,
– karta 5: območja pomembna z vidika ohranjanja na

– karta 6: območja za obrambo ter varstvo pred narav
nimi in drugimi nesrečami,
– zasnova posameznih sistemov lokalnega pomena v
prostoru, 1 : 50.000:
– karta 7: poselitev,
– karta 8: komunalna infrastruktura,
– karta 9: krajina,
– karta 10: varovana območja: ohranjanje narave,
– karta 11: varovana območja: kulturna dediščina,
– karta 12: varovana območja: vode,
– karta 13: varovana območja: ogrožene površine.
1.3 kartografski del urbanistične zasnove 1:10.000:
– zasnova namenske rabe in usmeritve za javne povr
šine,
– koncept prenove in koncept širitve z usmeritvami za
oblikovanje naselja,
– zasnova infrastrukturnih sistemov: komunalna infra
struktura,
– zasnova infrastrukturnih sistemov: promet,
– zasnova ureditve zelenih in športno-rekreativnih povr
šin,
– usmeritve za varstvo okolja, narave in kulturne dedi
ščine,
– ukrepi za izvajanje urbanistične zasnove,
1.4 priloge:
– povzetek za javnost,
– obrazložitev in utemeljitev SPRO Žiri,
– obrazložitev in utemeljitev UZ mesta Žiri,
– strokovne podlage:
– Analiza stanja in teženj,
– Analiza razvojnih možnosti,
– Študija ranljivosti prostora;
– seznam sektorskih aktov in predpisov,
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
– zasnova razmestitve dejavnosti v prostoru, merilo
1 : 5.000,
– spis postopka priprave in sprejemanja SPRO Žiri in UZ
mesta Žiri.
Celovita presoja vplivov na okolje
V skladu z odločbo št. 35409-25/2006 IL z dne 31. 3. 2006
Ministrstva za okolje in prostor v postopku priprave Strategije
prostorskega razvoja Občine Žiri ni potrebno izvesti celovite
presoje vplivov na okolje.
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I/2. Izhodišča in cilji prostorskega razvoja Občine Žiri
(1) Prostorski razvoj Občine Žiri temelji na izhodiščih do
sedanjega prostorskega razvoja, ki jih nadgrajuje z razvojnimi
zahtevami ohranjanja narave, varstva prostorske identitete in
kulturne dediščine ter varstva in izboljšanja kvalitete bivalnega
in delovnega okolja.
(2) Temeljno načelo Strategije prostorskega razvoja Ob
čine Žiri je vzdržen prostorski razvoj, kar pomeni zagotavljanje
take rabe prostora in prostorskih ureditev, ki ob varovanju
okolja, ohranjanju narave in trajnostni rabi naravnih dobrin,
ohranjanju kulturne dediščine in drugih kakovosti naravnega in
bivalnega okolja omogoča zadovoljitev potreb sedanje gene
racije brez ogrožanja prihodnjih generacij.
(3) Prostorski razvoj Občine Žiri bo zagotavljal kakovost
bivanja, ekonomsko blaginjo in razvoj lokalne skupnosti, rast
gospodarstva, prenovo kulturne dediščine in ohranjanje oko
lja.
(4) Na področju regionalnega razvoja je potrebno upošte
vati nepredvidljivo prihodnost svetovnih in lokalnih gibanj, ka
tere dolgoročnost se lahko skrči na obdobje veljavnosti SPRO
Žiri, zato je potrebno načrtovati tiste prostorske posege, ki
so nujni in jih načrtovati tako, da ne bo ogrožena ali ovirana
izvedba katerekoli različice dolgoročnih strategij, ki jih bodo
narekovali gospodarski in demografski trendi.
Občina mora aktivno sodelovati na regionalni in širši
državni ravni, s ciljem optimalnega reševanja problemov in
zastavljenih ciljev predvsem na področjih: komunalne infra
strukture, odpadkov, onesnaženosti zraka in vodotokov, razvoja
turizma.
(5) Osnovni cilj dolgoročne zasnove in hierarhije omrežja
naselij v občini je optimalna povezava naselij z različnimi funk
cijami in zadovoljevanje skupnih potreb, racionalna organizaci
ja dejavnosti v prostoru in najprimernejša raba površin.
(6) V okviru občine je potrebno mesto Žiri razvijati kot
občinsko središče s povezavami s sosednjimi občinami in
mesti: Škofja Loka, Idrija, Cerkno, Vrhnika, Logatec, Kranj in
Ljubljana. Pomembnejše vasi v občini se razvija v središča na
najnižji ravni z minimalno opremljenostjo, ki zadovoljuje potrebe
in zahteve prebivalstva v socialnem, kulturnem in gospodar
skem pogledu.
(7) Pri razvoju poselitve v Občini Žiri se poudarja notra
nji razvoj in prenova naselij. Širitve poselitvenih območij se
izvajajo z zaokroževanjem naselij ter z omejenim širjenje v
obstoječem vzorcu razpršene gradnje kot tipologije poselitve.
Nova poselitvena območja se v največji možni meri usmerja v
obstoječa infrastrukturna omrežja. Za večji prostorski potencial
predvsem na področju tržne gradnje si bo Občina Žiri prizade
vala za pripravo in določitev ukrepov za spodbujanje prenove
starejšega obstoječega stanovanjskega fonda, odkup potrebnih
zemljišč za tržno blokovno gradnjo stanovanj v Žireh z zagota
vljanjem neprofitnih stanovanj.
Potrebno okrepiti prostorsko planiranje. Prostorski doku
menti morajo biti toliko fleksibilni, da omogočajo prilagajanje
spreminjajočim dejanskim razvojnim potrebam in toliko togi,
da se preprečijo dolgoročne negativne posledice na račun
trenutnih kratkotrajnih interesov. Potrebno je izkoristiti obsto
ječa infrastrukturna omrežja, oziroma usmerjati poselitev in
dejavnosti tako, da bo izkoristek omrežij čim večji, stroški
vzdrževanja in dolžine novih vodov čim manjši. Zagotavljati je
potrebno ustrezne površine za stanovanjsko gradnjo. Potrebno
je revidirati nepozidana poselitvena območja, ugotoviti vzroke
za nepozidanost in poiskati nadomestne površine v primeru
nepozidljivosti obstoječih poselitvenih območij. Poskrbeti je
potrebno za organizirano, sistematično in načrtno pripravo
stavbnih zemljišč. Precej novih gradbenih parcel je mogoče
pridobiti s prenovo in racionalnejšo ureditvijo sedanjih površin
naselij in drobnimi zaokrožitvami.
(8) Na socialnem in ekonomskem področju se bo prizade
valo za čim višje stopnje kakovosti življenja v vseh segmentih
oziroma področjih, še posebej z vidika socialne varnosti, pogo
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jev bivanja, vključno s pogoji prometne varnosti in prometnimi
razmerami nasploh, zdravega življenjskega okolja, možnosti
za uresničevanje interesa po kulturnih dobrinah, rekreaciji,
družabnem življenju, varnosti ipd., kar vse omogoča obliko
vanje skupnosti prebivalcev in čim višje ravni pripadnosti tej
skupnosti, kraju in načinu življenja v skupnosti.
(9) Na področju družbenih dejavnosti bo potrebna do
graditev osnovne šole za potrebe devetletke, izgradnja doma
za starejše občane, izgradnja športnega parka z bazenom,
legalizacija in dodatna ureditev (vključno s sankaško progo)
smučišča v Goropekah in njegova povezava s površinami na
menjenimi zimskim športom v Račevi, ureditev večje rekreacij
ske cone v dolini potoka Račeva za letne in zimske športe.
Ostale težnje razvoja športa in rekreacije vključujejo
ureditev ambientov za obvodno rekreacijo, čolnarno, teniška
igrišča (Kamšk, Pristan), trim stezo, smučarsko skakalnico in
razvijajoči se nordijski center Nova vas, zimsko drsališče ter
tekaško progo.
(10) Na področju razvoja poslovno proizvodnih in drugih
gospodarskih dejavnosti bo Občina Žiri skrbela za uravnotežen,
z gospodarsko javno infrastrukturo podprt koncept razvoja go
spodarsko industrijske cone v mestu Žiri, kot ključnega nosilca
gospodarskega razvoja Občine Žiri. Proizvodne dejavnosti se
omejujejo na območje gospodarskih con in v omejenem ob
segu v območjih, kjer je dopustna kombinacija stanovanjske
gradnje in manjših proizvodnih dejavnosti.
Zagotoviti je potrebno osnovne pogoje za razvoj gospo
darske cone v Žireh, vzpostaviti mehanizme za spodbujanje
razvoja obrti in podjetništva (z ozirom na izločanje motečih
dejavnosti v gospodarsko cono). Določene proizvodne lokacije
v občini (zasebni obrtni objekti izven industrijske cone in pro
izvodnih območij), je potrebno omejiti in jim določiti primerno
namensko rabo. Za vse bodoče obrtne, proizvodne in servisne
dejavnosti, ki ne bodo primerne za stanovanjska območja, je
potrebno ponuditi ustrezno lokacijo.
Predvidi se ločevanje tistih naselij oziroma stanovanjskih
območij, kjer je dopustna kombinacija z določenimi proizvo
dnimi in poslovnimi programi ter tista stanovanjska območja,
kjer je dopustna izključno stanovanjska funkcija z minimalnim
obsegom spremljajočih dejavnosti. V območjih kjer bo ostala
dopustna kombinirana raba se določi omejitve glede vrste in
obsega drugih dejavnosti. Za obstoječe poslovne in proizvodne
dejavnosti v naseljih pa se poda omejitve glede bodočih spre
memb, oziroma zahteve za njihovo selitev.
Proizvodno območje med osrednjim delom Žiri in Do
bračevo (lokacija mizarstva v Dobračevi) se bo namenilo za
stanovanjske in centralne namene. Proizvodni objekti se bodo
predvidoma uporabili za trgovsko ponudbo.
Potrebno je spodbujati in izobraževati za nove zaposli
tvene možnosti (drobno gospodarstvo, javna dela, kmetijstvo,
turizem).
(11) Na področju komunalne infrastrukture je potrebno
zagotoviti infrastrukturne hodnike. Zgraditi je potrebno manj
kajoče kanalizacijsko omrežje s priključitvijo območij Rakulka,
Dobračeve, dela Nove vasi in Račeve na centralno čistilno
napravo. Pomembno je ločevanje meteornih voda od fekalnih
odplak. Tudi za ostala naselja, zaselke in razpršene gradnje
zunaj mesta Žiri, ki niso priključeni na kanalizacijsko omrež
je, je potrebno urediti čiščenje odpadnih voda pred izpusti v
vodotoke. (male čistilne naprave in drugi certificirani sistemi
čiščenja in filtriranja).
Potrebna je legalizacija sortirnice in prekladalne posta
je komunalnih odpadkov v opuščenem kamnolomu Osojnica,
ureditev kompostarne, stalen odvoz odpadkov in kosovnega
materiala.
(12) S področja prometne infrastrukture je predvidena iz
gradnja nadomestne ceste za regionalno cesto RII – 408/1374
v Žireh, in sicer na odseku Stare Žiri–novi most. Predvideva
se rekonstrukcija javnih in lokalnih cest. Prioriteta je tudi pre
kvalifikacija lokalne ceste Žiri–Račeva v regionalno in njena
rekonstrukcija zaradi vse večje obremenitve
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Problem predstavljajo slabe avtobusne povezave z Vrh
niko in Ljubljano po lokalni cesti Žiri–Račeva. Na ureditvenem
območju Žiri in Sela naj bi se uredila vmesna avtobusna po
stajališča vsakih 400m od končne postaje javnega potniškega
prometa, ki naj bi bila nasproti cerkve Sv. Martina v Žireh.
Prednostnega pomena je povezava pešca in kolesarja
iz posameznih pretežno stanovanjskih območij s središčem in
delovnim mestom v gospodarski coni.
Pomembno je urediti kolesarsko omrežje (rekreativne
kolesarske poti in kolesarske steze v naseljih) in vzdrževanje
okoliških krajevnih poti za kolesarjenje.
Potrebno je zagotoviti zadostno število in ustrezne loka
cije parkirnih mest v samem mestu Žiri.
(13) Na področju telekomunikacij je potrebna postopna
menjava zračnih telekomunikacijskih vodov z zemeljskimi ka
bli.
Predvideva se izgradnja TK omrežja s pripadajočimi kabli
vseh najsodobnejših tehnologij in ustrezno kabelsko kanali
zacijo na področju vseh novogradenj, poslovnih prostorov in
zgradb v smislu posodobitve omrežja z novimi kapacitetami in
novimi tehnologijami.
(14) V občini se bo nadaljevala obnova vodovodnega
omrežja vzporedno z drugimi komunalnimi posegi.
(15) Občina si bo prizadevala za urejanje novega in iz
boljšanje kakovosti obstoječega javnega prostora v naseljih,
urejanja površin za pešce in kolesarje, izboljševanja kvalitete
tlakovanih površin.
(16) Na področju varovanja okolja si bo občina predno
stno prizadevala za varovanje vodnih virov z doslednim upo
števanjem režimov varstvenih območij vodnih virov in stalno
spremljanje možnih vplivov iz širšega okolja. Na vodovarstve
nih območjih se dopušča dejavnosti, ki omogočajo prostor
ski razvoj in skladno z vodovarstvenim režimom ne ogrožajo
kvalitete vodnih virov. Poselitev bo praviloma načrtovala tam,
kjer je možno brez večjih posegov zagotoviti ustrezno oskrbo
prebivalcev s pitno vodo. Umeščanje drugih dejavnosti (goz
darstvo, kmetijstvo in črpanje kamnitih agregatov) mora biti
podrejeno varstvenim režimom. Občina bo za zdrave bivalne
pogoje skrbela tudi s sistematičnim urejanjem odvajanja in
čiščenja odpadnih voda ter preprečevanje onesnaženja vodnih
virov z drugimi posegi v prostor.
(17) V naseljih in okolici je potrebno ohranjati sisteme
zelenih površin, ki jih tvorijo zeleni pasovi ob vodotokih, vrtovi,
sadovnjaki, parkovne ureditve in zametki arboretuma na Krži
šnikovem vrtu v Starih Žireh. Na površinah vzdolž reke Sore,
ki se jih nameni zelenim površinam, se vzpostavi ustrezen
varovalni status.
(18) Na področju varstva kulturne dediščine bo razvoj
v Občini Žiri usmerjen tako, da ne bo povzročal degradacije
kulturne dediščine. Kulturna dediščina se bo upoštevala na
takšen način, da se njena pojavnost v prostoru izrazi in uporabi
kot trajnostna vrednota.
(19) Na področju kulturne krajine je potrebno ohranjati
preplet gozdnih in kmetijskih zemljišč s prevlado celkov v višje
ležečih pobočjih, vrhovih, slemenih in obdelovalnih površin z
značilno parcelacijo v razširjenih delih dolin ob vodotokih.
Na območju občine se snuje Krajinski park zgornjega
porečja Poljanske Sore, ki je s svojimi pritoki v celoti obmo
čje posebne krajinsko oblikovane in estetske vrednosti. Na
območju občine bo obsegal več krajinskih območij: Krajinsko
območje Poljanske Sore, krajinsko območje Račeve, krajin
sko območje Žirovnice, krajinsko območje domačije Sedej
pod Martinj vrhom. Z razglasitvijo krajinskega parka bi bile
podane smernice za zaščito in sanacijo degradiranih obmo
čij in objektov ter aktiviranje krajinskih vrednosti omenjene
pokrajine.
Posegi v kulturne krajine morejo biti sistematični, da se
s sicer parcialnimi posegi teži h kompleksni ureditvi celotnih
območij. Območja kompleksnega varstva zaslužijo svoj status
predvsem na račun kvalitetne združitve reliefnih danosti, kulti
viranih površin in grajenih formacij.
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Potrebno stimulirati ohranjanje kmetijskih površin in ve
čfunkcijskega statusa vasi in iskati nove programe za ohranja
nje kulturne krajine.
(20) Na področju naravnih virov si bo Občina Žiri priza
devala za zaustavitev procesov zaraščanja Skupna naloga
nosilcev razvoja kmetijstva in gozdarstva je opredelitev ob
močij zaraščanja in namenske rabe teh območij ter uskladitev
optimalne strukture oziroma bilance rabe) za vzdrževanje
kulturne krajine, ohranitev poseljenosti podeželskega prostora
in kmetijske proizvodnje ter vzpodbujanja okolju prijaznejše
pridelave.
(21) Razvoju kmetijstva je prednostno namenjen ravninski
(dolinski) del občine. Potrebno je ohranjati in pospeševati go
spodarjenje v tradicionalnih kulturnih krajinah ter kraju in okolju
primernega kmetijstva. Upošteva se otežene gospodarske po
goje kmetovanja v hribovitem in gorsko-višinskem območju.
Potrebno je varovati najboljša kmetijska zemljišča, ki so
primerna za intenzivno kmetijsko proizvodnjo.
V kmetijstvu je potrebno uvajati ekološko kmetijstvo, ohra
njati kulturno krajino z vzdrževanjem nepogozdenih površin.
Skrbeti je potrebno za ustrezno obliko kmetijstva na vodovar
stvenih območjih zlasti z ohranjanjem zelenega pokrova skozi
celo leto.
V gorsko višinskem območju je potrebno oživljati oziroma
ohranjati poseljenost v naseljih. Pomembno je podpiranje inve
sticij v kmetijsko proizvodnjo, uvedba ekološkega kmetovanja,
zlasti za obnovo kmečkih sadovnjakov in ureditev tržnega
prostora za prodajo kmetijskih proizvodov.
Na področju dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu je tre
ba uvajati turistične kmetije s specializacijo (družine z malimi
otroki, za mladino, športniki, starejša generacija, upokojenci,
invalidi …).
(22) Z gozdovi bo potrebno, skladno z Zakonom o gozdo
vih, gospodariti tako, da bo zagotovljeno trajno ohranjanje in
izboljšanje gospodarskih in splošnih koristnih funkcij gozdov.
Skladno s sprejetimi smernicami se bodo varovali predvsem
gozdovi z varovalno, lesnoproizvodno in rekreacijsko funkcijo,
gozdove slabše kakovosti pa bo mogoče namenjati tudi potre
bam prihodnje poselitve.
(23) Črpanje kamnitih agregatov je potrebno omejiti na
urejene peskokope in kamnolome. Pri opredelitvi lokacij in čr
panja je poglavitno varovanje vodnih virov, naravne in kulturne
dediščine ter varovanje gozdov. Obstoječa območja eksplo
atacije mineralnih agregatov, je potrebno sanirati skladno s
tehničnimi pogoji biološke sanacije.
Na mestih pritokov Sore: Račeva, Osojnica, Žirovnica,
Rakulk se bodo skladno s pogoji naravovarstvenikov čistila
prodišča.
I/3. Zasnova razmestitve dejavnosti v prostoru s
prioritetami in usmeritvami za dosego ciljev prostorskega
razvoja Občine Žiri
Zasnova razmestitve dejavnosti
(1) Zasnova razmestitve dejavnosti v prostoru Občine Žiri
temelji na specifičnih geografskoprostorskih in ekoloških pogo
jih, kakor tudi na ekonomskih in socialnih okvirih razvoja.
(2) Občina Žiri je členjena na območja za poselitev, obmo
čja krajine in površine za gospodarsko infrastrukturo.
(3) Območje krajine obsega kmetijske površine in površi
ne gozdov. Zahodni del hribovja, ki obkroža Žirovsko kotlinico
bo prednostno namenjen varstvu vodnih virov. Organizacija
ostalih dejavnosti (gozdarstvo, kmetijstvo) mora biti podrejeno
varstvenim režimom.
(4) Površine za gospodarsko infrastrukturo se sestoje iz
zaokroženih območij za večje infrastrukturne objekte in tras za
linijske infrastrukture.
(5) Območje poselitve je namenjeno stanovanjski gradnji,
organizaciji ostalih dejavnosti (gospodarske, obrtne, storitvene,
upravne, družbene in turistične dejavnosti) in območjem zele
nih površin za namene športa in rekreacije.
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Razvoj naselij
(1) Občina Žiri bo načrtovala prostorski razvoj naselji,
ki se nahajajo na ozemlju Občine Žiri tako, da bo upoštevala
prostorske možnosti in omejitve, da bo racionalno prepreče
vala prostorske konflikte in navzkrižja med različnimi rabami,
zagotavljala kvalitetnejše in privlačnejše bivalno in naravno
okolje, ustvarjala možnosti za gospodarski razvoj in družbeno
pravičnost ter omogočala racionalno širjenje naselij.
(2) Vzpostaviti je potrebno kooperacijske in dogovorne
odnose s sosednjimi občinami (Logatec, Idrija, Gorenja vas) z
delitvijo nekaterih medobčinsko pomembnih funkcij.
(3) Mesto Žiri je potrebno razvijati kot urbano naselje,
kot središče občinskega pomena, glavni oskrbno storitveni in
zaposlitveni center v občini.
(4) Mesto Žiri je občinsko pomembno središče, centralno
naselje z razvijajočim gravitacijskim zaledjem.
(5) Potrebno bo oblikovati sodobnejše komunikacijsko
omrežje v več (različnih) smereh predvsem proti Ljubljani,
obenem pa tudi proti Idriji in naprej Primorski.
(6) Potrebno je okrepiti naselje Račeva v manjše lokalno
središče in smiselno usmerjati nekoliko hitrejši razvoj ostalih
naselij v mejah prostorskih možnosti.
(7) Poseljenost v hribovitih območjih se bo ohranjevala z
vzpostavljanjem dobre prometne povezanosti, možnostjo zapo
slitve v bližini doma oziroma na domu, zagotovitvijo osnovnega
komunalnega standarda in osnovne oskrbe, stimuliranjem in
usmerjanjem razvoja primarnih dejavnosti.
(8) Občina Žiri bo omogočila notranji razvoj naselij z omo
gočanjem intenzivnejše izrabe še prostih oziroma neustrezno
izrabljenih površin naselji v občini, ter sočasno zagotavljala mo
žnosti ustrezne podpore na področju družbene in gospodarske
javne infrastrukture.
(9) Razpršeno gradnjo v prostoru, ki je vir okoljskih obre
menitev in vizualnih motenj se zgošča in zaokroža.
(10) Sočasno z intenzivnejšo in prostorsko zaokroženo iz
rabo prostora za poselitev bo Občina Žiri uravnoteženo skrbela
tudi za zadosten obseg javnih površin za šport in rekreacijo, za
zelene površine, kolesarske in pešpoti ter ustrezne parkovne
ureditve v naseljih in ob vodotokih.
(11) V občini je potrebno vzpodbujati inovacijsko dina
miko.
(12) Potrebno je pripraviti načrt postopnega prehoda za
poslenih iz sekundarnega sektorja v terciar in kvartar.
Razporeditev stanovanj
(1) Gradnja večstanovanjskih objektov je določena za
območje vzhodno od centra v mestu Žiri.
(2) Za posamično novogradnjo stanovanjskih objektov
so določene površine v poselitvenih območjih Dobračeve, Ra
kulka, Stare vasi, Nove vasi, ob cesti v Račevo in Sela. Novo
večje območje stanovanjske gradnje je opredeljeno v območju
Snopkove grape, vzhodno od centra mesta Žiri – območje
Stare vasi in območje proti Osojnici. Poleg teh površin so za
tovrstno gradnjo določene še površine znotraj obstoječih naselij
in zaselkov. Nekaj manjših območij tovrstne stanovanjske gra
dnje je predvidenih na območju Jarčje doline, Žirovskega vrha,
Goropek, Račeve, Opal, Breznice pri Žireh in Koprivnika.
(3) Notranji razvoj naselij v občini za namen stanovanjske
gradnje se načrtuje tudi v okviru prenove, tako starih vaških
jeder kot novejših stanovanjskih območij.
(4) Za vsa območja stanovanjske gradnje je potrebno
zagotavljati komunalno opremljenost.
(5) V stanovanjskih območjih je potrebno zagotavljati raz
lične tipe stanovanj. Slediti je potrebno načelom kvalitetnega
bivalnega okolja (ustrezna gostota pozidave, estetsko oblikova
nje stanovanjskega območja in posameznih stavb). Zagotavljati
je potrebno tudi zadostne javne in zelene površine ter peš do
stopnost do vseh potrebnih vsakodnevnih storitev ter splošno
dobro dostopnost do centralnih in zaposlitvenih območij.
(6) Predvsem na območju mesta Žiri se v stanovanj
skih območjih zagotavlja primerno opremljenost z oskrbnimi
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in storitvenimi dejavnostmi, športnimi objekti ter rekreacijskimi
in zelenimi površinami. Lokacija in zasnova objektov za te
dejavnosti se mora podrejati osnovni namenski rabi v območju
(stanovanja) tako, da ne bo prihajalo do konfliktov v prostoru.
Razporeditev poslovno proizvodnih dejavnosti
(1) Poslovno proizvodnim dejavnostim je namenjena go
spodarska cona v mestu Žiri, ki se nahaja izven stanovanjskih
območij zahodno od centra mesta Žiri do reke Sore.
(2) Gospodarska cona v mestu Žiri se sestoji iz osnovne
ga območja in rezervnih površin v zahodnem delu. Za te povr
šine je predvideno urejanje z občinskim lokacijskim načrtom.
To območje se sprosti za pozidavo po izkoriščenju preostalih
površin v gospodarski coni ali ob nakazanih dejanskih potrebah
po teh površinah v skladu s predvidenimi investicijami. Poseg
na te površine je mogoč izključno na podlagi urbanistične
pogodbe med investitorjem in Občino Žiri, kjer se opredelijo
obveznosti in obseg posega.
(3) Za razvoj gospodarske cone je potrebno zagotoviti
osnovne pogoje ter vzpostaviti mehanizme za spodbujanje
razvoja obrti in podjetništva.
(4) Manjše lokacije s proizvodno poslovnimi objekti se na
hajajo v Goropekah, v Račevi in na Sovodnjah. Območja v Go
ropekah ni dopustno širiti za potrebe proizvodne dejavnosti.
(5) Zaradi obstoječih konfliktov mešanja stanovanjske
rabe in proizvodne dejavnosti se predvidi ločevanje tistih naselij
oziroma stanovanjskih območij, kjer je dopustna kombinacija
z določenimi proizvodnimi in poslovnimi programi (oznaka na
kartah: SS) ter tista stanovanjska območja, kjer je dopustna
izključno stanovanjska funkcija z minimalnim obsegom spre
mljajočih dejavnosti (oznaka na kartah: SC).
(6) Podrobnejši pogoji glede kombiniranja dejavnosti se
določijo v prostorskem redu občine.
(7) Lokacija gospodarske cone v Žireh sovpada z naravno
vrednoto – Mokrotni travniki na Žirovskem polju v Žireh. Te po
vršine so nujne za potrebe gospodarskega razvoja in kvalitete
splošnega stanja Občine Žiri. Rezervati za mokrotni travnik se
vzpostavijo v zelenem pasu, ki poteka vzdolž reke Sore.
Razporeditev oskrbnih in storitvenih dejavnosti ter
družbene javne infrastrukture
(1) Glavno gravitacijsko območje za celotno občino je
mesto Žiri. V Občini Žiri se morajo posamezne vasi spremeniti
v središča na najnižji ravni z minimalno opremljenostjo, da lah
ko zadovoljujejo potrebe in zahteve prebivalstva v socialnem,
kulturnem in gospodarskem pogledu.
(2) Občina bo zagotavljala dobro dostopnost do območij
centralnih dejavnosti. Vanje morajo biti vključene stanovanjske
ter druge rabe in dejavnosti, ki preprečujejo pojave mono
funkcionalnosti, socialne izločenosti in druge oblike urbane
degradacije.
(3) Posebno skrb se nameni urejanju mestnega središča,
kulturno zgodovinskega jedra Starih Žirov in drugih starejših
območij, posebno slabše opremljenih s centralnimi funkcijami.
(4) Osnovno centralno območje mesta Žiri je organizirano
kot upravno, kulturno, oskrbno in prometno središče. Obsega
obcestni niz vzdolž Loške, Jobstove in Starožirovske ceste.
Občina si bo prizadevala za oživitev drugih starih jeder (Stare
Žiri in pod cerkvijo Sv. Martina).
(5) Mesto Žiri se bo razvijajo v močnejše občinsko naku
povalno središče.
(6) Grosistično trgovino, trgovino z gradbenim in reproma
terialom ter skladišča se umešča v gospodarsko cono mesta
Žiri.
(7) Centralno pokopališče za gravitacijsko zaledje celotne
občine je na Dobračevi, kjer so zagotovljene zadostne površine
za širitev. Območje pokopališča se obda z mestnimi zelenimi
površinami.
(8) Površine ob osnovni šoli so rezervirane za potrebe
širitve osnovnošolskih dejavnosti in drugih potreb šole in mesta
(športno igrišče, telovadnica, parkirišče ipd.).
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(9) Predvidena je legalizacija in dodatna ureditev (vključ
no s sankaško progo) smučišča v Goropekah in njegova po
vezava s površinami namenjenimi zimskim športom v Račevi;
ureditev večje rekreacijske cone v dolini potoka Račeva za
letne in zimske športe.
(10) Za kulturne dejavnosti je poleg obstoječih zmogljivo
sti potrebno v največji možni meri izkoristiti obstoječo stavbno
dediščino. V okviru prenove obstoječega stavbnega fonda se
bo zagotavljalo tudi dodatne potrebne površine za upravne,
javne in finančne službe.
(11) V ureditvenih območjih ostalih naselij so predvidene
posamezne dejavnosti za dnevno oskrbo prebivalcev.
Razporeditev omrežij komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture
Komunalna infrastruktura se razporeja tako, da se za
gotovi ustrezno napajanje vseh poselitvenih območij. Potek
infrastrukture se usmerja v skupne infrastrukturne hodnike.
Prednostno urejanje komunalne infrastrukture velja za območja
z večjim številom uporabnikov in za tista območja, kjer je to
urejanje nujno zaradi varstvenih zahtev.
Opredelitev območij za prostorski razvoj dejavnost,
vezanih na naravne vire
(1) SPRO opredeljuje območja dejavnosti, ki se nanašajo
na naravne vire.
(2) Dejavnosti, ki so vezane na naravne vire; kmetijstvo,
gozdarstvo, izkoriščanje mineralnih surovin. Te dejavnosti se
bodo razvijale v okvirih obstoječih površin.
(3) Kmetijstvo se bo spodbujalo na površinah hidromelio
racij, na površinah, ki omogočajo intenzivnejšo pridelavo ter na
površinah, ki so pomembne z vidika ohranjanja kulturne krajine:
dolinsko dno, okolice kmetij.
(4) Ohranjala se bo površina gozdov. Prvenstveno so
to višje ležeče in strmejše površine. Površine v zaraščanju v
okolici kmetij se bo vračalo v kmetijsko rabo.
(5) Izkoriščanje kamnitih agregatov je omejeno na dva
peskokopa.
Opredelitev območji pomembnih z vidika ohranjanja
narave, varstva kulturne dediščine ter varstva kakovosti
okolja
(1) Na področju ohranjanja narave so na območju Občine
Žiri opredeljena naslednja varstvena območja:
1.1 območja naravnih vrednot:
– 239V Poljanska Sora (vodotok),
– 1881 Podklanec-živosrebrni izvir,
– 4414 Vrbančkov kamnolom,
– 7625 Sovodenjščica-Hobovščica (levi pritok Poljanske
Sore med Sovodnjem in Fužinami),
– 8042 Račeva (desni pritok Poljanske Sore z mokrotnimi
površinami jugozahodno od Žirov),
– 8043 Zabrežnik (desni pritok Poljanske Sore do Sela,
severno od Žirov),
– 8044 Žiri-mokrotni travniki (mokrotni travniki na Žiro
vskem polju v Žireh),
– 8045 Melcova grapa (desni pritok Račeve pod Žiro
vskim vrhom, vzhodno od Žirov),
– 8046 Zala pri Brebovnici (levi pritok Brebovščice, za
hodno od Lučin);
1.2 območja naravnih vrednot – jam (po pravilniku o
spremembah in dopolnitvah pravilnika o določitvi in varstvu
naravnih vrednot, Uradni list RS 70-2006):
– 40373 Jama južno od Žirov,
– 41528 Brezno v Apnenih rupah,
– 42070 Brezno nad Ledinico,
– 42078 Mršotna jama,
– 42294 Brezno nad Dolinarjem,
– 42295 Mohoričevo brezno,
– 44011 Jama v Opalah,
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– 46586 Jama v kamnolomu,
– 46908 Jama na Pucovem kuclju;
1.3 območja pričakovanih naravnih vrednot:
– 42 Žirovski vrh (najpomembnejša uranova mineraliza
cija v Južnih Alpah),
– 1 Območje karbonatnih kamnin (območje karbonatnih
kamnin, kjer so možna odkritja novih podzemnih objektov);
1.4 ekološko pomembna območja (EPO):
– 38700 Jama na Pucovem kuclju (vodovarstvena jama
na vzpetini Zavratec, južno od Podklanca), biospeleološko po
membna jama. EPO obsega tudi območje 0,5 km² okoli jame;
1.5 posebna varstvena območja (Natura 2000):
– SI3000211 Jama na Pucovem kuclju (vodovarstvena jama
na vzpetini Zavratec, južno od Podklanca), biospeleološko po
membna jama. EPO obsega tudi območje 0,5 km² okoli jame;
1.6 predlagane naravne vrednote
– p-30053 Koprivnik – lipa pri domačiji Fortuna,
– p-30054 Zabrežnik – bodika pri domačiji Gričar,
– p-30055 Breznica pri Žireh – lipa,
– p-30056 Opale – bodika ob kapelici,
– p-30057 Breznica pri Žireh – kačasta smreka,
– p-30058 Ravne pri Žireh – lipa,
– p-30059 Žirovski Vrh – bodike.
(2) Na področju varstva kulturne dediščine je potrebno
upoštevati, da je ohranjena kulturna dediščina in njena inte
gracija v prostoru eden od nosilcev trajnostnega razvoja Ob
čine Žiri na vseh področjih (gospodarstvo, kmetijstvo, promet,
kultura, okolje …).
2.1 Z ohranjanjem in varstvom enot nepremične kulturne
dediščine, tako posameznih objektov, ambientov, pripadajočih
odprtih prostorov na območju Občine Žiri, območja vaške
ga jedra Stare Žiri, se vzpostavlja večja privlačnost prostora,
specifične razvojne možnosti, preplet kulture in kvalitetnega
bivalnega okolja ter večje možnosti krajinske in naselbinske
kvalitete in prepoznavnosti.
2.2 Na območju Občine Žiri nima nobena enota statusa
pomembnejše kulturne dediščine oziroma pomembnejšega ob
močja kulturne dediščine.
2.3 Na območju Občine Žiri je 10 razglašenih kulturnih
spomenikov lokalnega pomena:
– EŠD 9819 Žirovska pristava – Žiri,
– EŠD 9855 Vodno zajetje z vaškim periščem – Žiri,
– EŠD 9856 Matevžkova domačija (domačija Novovaška
cesta 157) – Žiri,
– EŠD 9858 Muzej – Žiri,
– EŠD 9859 Ruševine Štalarjeve hiše – Žiri,
– EŠD 2721 Cerkev sv. Martina – Žiri,
– EŠD 2723 Cerkev sv. Janeza Krstnika – Goropeke,
– EŠD 2744 Cerkev sv. Lenarta – Dobračeva,
– EŠD 2724 Cerkev sv. Kancijana – Breznica pri Žireh,
– EŠD 2722 Cerkev sv. Ane – Ledinica.
2.4 Na območju Občine Žiri je evidentiranih 47 enot kul
turne dediščine.
2.5 Kot naselbinska dediščina je na območju Občine Žiri
opredeljeno eno naselje, in sicer Žiri – Vaško jedro Stare Žiri
(EŠD 9857).
2.6 Na območju Občine Žiri je prisotna enota dediščinske
kulturne krajine – kulturna krajina Poljanska Sora. Kulturno
krajino je potrebno varovati v sklopu celovitega varstva dedi
ščine skozi sistem prostorskega načrtovanja in v sodelovanju z
kmetijstvom, gozdarstvom, poselitvijo, infrastrukturo.
2.7 Občina Žiri bo na področju varstva kulturne dediščine
sledila sledečim ciljem:
– izoblikovanje prostorskih mehanizmov zaustavljanja
negativnih trendov upadanja števila enot dediščine (nelegalne
rušitve, nelegalni posegi v prostor, propadanje enot zaradi
različnih razlogov);
– izoblikovanje prostorskih mehanizmov zaustavljanja
trendov nekakovostne urbanizacije podeželja in s tem degrada
cije naselbinske dediščine, kulturne krajine in vplivnih območij
enot kulturne dediščine;
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– povezovanje razvojne dejavnosti z aktivno revitalizacijo
objektov dediščine;
– ohranjanje in vzdržno razvijanje krajinskih območij s
prepoznavnimi značilnostmi kulturnega in simbolnega pomena,
ki so pomembna na nacionalni ravni;
– ohranjanje in vzdržno razvijanje krajinskih območij s
prepoznavnimi značilnostmi, ki so pomembna na regionalni
ravni.
2.8 Za vse posege na območjih varstva kulturne dediščine
je potrebno upoštevati določila in usmeritve varstva, ki jih poda
področni Zavod za varstvo kulturne dediščine.
(3) Opredelitev varstva kakovosti okolja je preventivna
dejavnost, za katero je Občina Žiri že začrtala določene pred
nostne naloge. Občina bo zagotavljala:
– varovanje vodnih virov z upoštevanjem režimov varstve
nih območij in glede na kraški teren stalno spremljanje možnih
vplivov iz širšega območja,
– ljudem prijazno bivalno okolje,
– varstvo narave,
– primerno razmestitev in izbor proizvodnih in drugi de
javnosti v prostoru s poudarkom na visoko razviti tehnološki
proizvodnji z minimalnimi vplivi na okolje,
– razvoj tehnologije čiščenja onesnaženja, ki nastaja v
proizvodnih procesih,
– načrtno vlaganje v čistilne naprave in izgradnja manjka
jočega kanalizacijskega omrežja,
– organizirano zbiranje in ravnanje z odpadki,
– ustrezna organizacija prometa in drugih dejavnosti, ki
povzročajo hrup in onesnaženje,
– pravočasna presoja vplivov posameznih posegov v
prostor,
– informiranje in ozaveščanje javnosti ter sodelovanje s
sosednjimi občinami.
Opredelitve območij za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
(1) Prostorski razvoj v Občini Žiri, zlasti na ogroženih
območjih, se načrtuje v skladu z omejitvami zaradi naravnih
in drugih nesreč, kot so poplave, zemeljski in snežni plazovi,
erozija, požari v naravnem okolju in potresi.
(2) Potencialna tveganja se zmanjšuje s preventivnim na
črtovanjem: z razmeščanjem dejavnosti v prostor izven območij
potencialnih nesreč, z ustreznim upravljanjem primarnih dejav
nosti v nevarnih in ogroženih območjih ter z nadzorovanjem
aktivnosti, ki lahko povzročajo naravne in druge nesreče.
(3) Na območju Občine Žiri se nahajajo večja območja
potencialnih naravnih nesreč:
3.1 Na območjih z izrazito naravno dinamiko se varne
življenjske razmere omogoča s sanacijo žarišč naravnih pro
cesov in omejevanjem razvoja, sorazmerno glede na izrazitost
in pogostost naravnih procesov, ki lahko ogrožajo človekovo ži
vljenje ali njegove materialne dobrine. Območja, kjer ni bivališč
ali gospodarskih dejavnosti, to je severozahodni del občine, se
načeloma prepušča naravni dinamiki.
Za zagotavljanje ustrezne varnosti se na ogroženih ob
močjih določi območja, kjer so potrebni zaščitni ukrepi ter
eventualno območja, kjer se bo obstoječe, z naravnimi procesi
nezdružljive dejavnosti dolgoročno umikalo in se prostor prepu
šča naravi ali drugim manj konfliktnim dejavnostim.
3.2 V poplavnih, erozijskih, plazovitih območjih se ne načr
tuje prostorskih ureditev oziroma dejavnosti, ki lahko te procese
sprožijo. Poplavno ogrožena so območja ob Sori (Sovra, med
naselji Selo in Fužine), spodnjem toku Žirovnice in spodnjem
toku Račeve. Poplavne površine opredeljene v študiji št. C-32,
Sora – koncept ureditve povodja, Vodnogospodarski inštitut
Ljubljana, april1993 so predvidene za izgradnjo zadrževalnika
visoke vode. V grafičnem delu SPRO je območje opredeljeno
kot omejitev. Glede dejavnosti in posegov v poplavnih območjih
je potrebno upoštevati 86. člen Zakona o vodah.
Obsežna območja v občini so podvržena nevarnosti ero
zije kjer veljajo zahtevni ukrepi (območje Koprivnika in ob
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močje Žirovskega vrha). V dolinskem delu in jugozahodnem
delu občine veljajo običajni ukrepi, kjer je gradnja načeloma
možna ob upoštevanju primarnih protierozijskih ukrepov, za
posege je potrebno vodnogospodarsko soglasje in morebitne
dodatne preveritve. V občini so tudi manjša območja strogega
protierozijskega varovanja. Na erozijskem območju je potrebno
upoštevati prepovedi skladno z 87. členom Zakona o vodah.
3.3 Potresna ogroženost: Večji del Občine Žiri se nahaja v
coni kjer velja 8° stopnja MSK s povratno dobo 500 let; stopnja
7o velja za južni del občine. Tveganje nastanka plazov zaradi
potresov v Občini Žiri je zelo majhno. Le zahodni del Žirovske
ga vrha ima srednje do majhno tveganje. Tveganje nastanka
podorov zaradi potresa na območju občine ni.
3.4 Glede požarne varnosti je potrebno upoštevati do
ločila Operativnega načrta Občine Žiri in Načrta alarmiranja
gasilskih enot. Občina Žiri ima izdelan tudi načrt civilne zaščite
in reševanja.
I/4. Zasnova posameznih sistemov lokalnega pomena v
prostoru
I/4.1. Zasnova poselitve
Splošno
(1) Koncept poselitvenega razvoja Občine Žiri temelji na
zagotavljanju umeščanja dejavnosti stanovanj in infrastrukture
v okviru urbanistične zasnove mesta Žiri in omrežju ostalih
naselij v občini ter komunalno opremljanje površin za bivanje,
proizvodnjo, oskrbo in storitve na primernih lokacijah ter povr
šin za rekreacijo in preživljanje prostega časa.
(2) Razvoj poselitve je načrtovan v skladu s prostorskimi
možnostmi in omejitvami in tako, da se preprečuje prostorske
konflikte in navzkrižja med različnimi rabami, zagotavlja kva
litetnejše in privlačnejše bivalno in naravno okolje, ustvarja
možnosti za gospodarski razvoj in družbeno pravičnost, zago
tavlja racionalno širjenje naselja, poudarja notranji razvoj, pri
katerem je pomembno ustvarjanje nove kvalitetnejše strukture
in rabe urbanega prostora ter ohranjanje kulturne, predvsem
stavbne in naselbinske dediščine, biotske raznovrstnosti in
naravnih vrednot.
Zasnova poselitve v okviru Urbanistične zasnove mesta Žiri – splošno
(1) V Občini Žiri je mesto Žiri opredeljeno kot glavno,
vodilno urbano naselje, glavni občinski oskrbno storitveni in
zaposlitveni center. Razvija se ga kot centralno naselje me
stnega tipa.
(2) V naselju (območju UZ mesta Žiri) se razvija stano
vanjska območja, družbene in centralne dejavnosti, poslovno
proizvodne dejavnosti, območja prometne infrastrukture in ob
močja zelenih površin.
Zasnova poselitve izven Urbanistične zasnove mesta
Žiri
(1) V območje Občine Žiri je poleg vodilnega mesta Žiri
vključenih še 17 naselij kjer veljajo splošna načela razvoja in
oblikovanja naselij.
(2) V naseljih se vsa obstoječa stavbna zemljišča ohranja.
Nova poselitev je usmerjena predvsem v optimalno izrabo
obstoječih stavbnih zemljišč in v nove površine za stanovanj
sko gradnjo, manjše obrtne dejavnosti, gostinske in turistične
kapacitete, rekreacijo in šport.
(3) Z razvojem in urejanjem poselitve se zagotavlja varne,
udobne in zdrave pogoje za življenje. Pri tem se, ohranja biotsko
raznovrstnost, naravne vrednote, kulturno dediščino in druge ka
kovosti naravnega in bivalnega okolja ter omogoča povezanost
habitatov v naselju z naravo zunaj naselja. Pri načrtovanju razvo
ja naselja se kulturno dediščino upošteva kot dejavnik kakovosti
bivalnega okolja in kot prostorski potencial.
(4) Mesto Žiri in ostala naselja v občini se načrtuje in
ureja v skladu z naravnimi ali drugimi omejitvami tako, da
prebivalci in njihovo premoženje ni ogroženo in ni nevarnosti
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za povzročitev gospodarske škode. Poselitev se načrtuje
tako, da so posledice morebitnega požara, poplave, potresa,
plazu, erozije ali vojnih razmer čim manjše. Za naselja v do
lini se zaradi varstva pred eventualnimi poplavami vodotoka
Poljanska Sora načrtuje postavitev 6 suhih zadrževalnikov na
Poljanski Sori. Za varstvo pred erozijo se upošteva običajne,
zahtevnejše in stroge protierozijske ukrepe tako določenih
območjih. Z vidika sonaravnosti se v naseljih zagotavlja
tudi čim več zelenih površin zaradi izravnave velikih tempe
raturnih ekstremov ter omogočanja postopnega odvajanja
padavinskih voda.
Notranji razvoj naselij
(1) Pri razvoju poselitve v Občini Žiri ima notranji razvoj
naselij, kljub določeni omejenosti zaradi pretežno že izkori
ščenih stavbnih zemljišč v obstoječih poselitvenih območjih
prednost pred širjenjem na nova območja, predvsem v smislu
prenove, racionalnejše ureditve sedanjih površin naselij (zgo
ščevanje) ter drobnih zaokrožitev. Hkrati mora notranji razvoj
zagotavljat kvalitetne bivanjske pogoje z zadostnimi funkcional
nimi zemljišči, zelenimi in rekreativnimi območji.
(2) Posebna pozornost je dana prenovi kot obliki urbani
stičnega urejanja naselij, ki vključuje poleg prostorskih ciljev
tudi možnosti za gospodarski razvoj, reševanje socialnih pro
blemov in kvalitetnejše bivanje ob upoštevanju potencialne
ogroženosti in se izvaja v morfološko in funkcionalno zaokro
ženih območjih.
(3) V Občini Žiri se bo prenova prednostno izvajala:
– v posameznem delu naselja ali celotnem naselju, ki
nima statusa kulturne dediščine, če omogoča bolj smotrno in
ponovno rabo že obstoječih zmogljivosti, finančne prihranke,
zmanjšanje porabe energije;
– v vseh območjih s kvalitetno stavbno dediščino, ki se
jo kot posebno vrednost opredeli kot del osnovne celostne
identitete v krajinskem, naselbinskem ali arhitekturnem merilu,
oziroma je s predpisom zavarovana kot naselbinska ali stavbna
dediščina;
– v območju naselbinske dediščine Žiri – Vaško jedro
Stare Žiri, kjer je potrebno zagotoviti pogoje za kakovostno
prenovo z izvedbo izvedbenih načrtov in ohraniti zgodovinski
značaj naselja ali dela naselja ter vse materialne, kulturne in
zgodovinske sestavine, ki ga določajo in katerih ogrožanje bi
prizadelo avtentičnost, v skladu z usmeritvami za varovanje
naselbinske dediščine;
– v arheološkem območju Ledinica, kjer naj se nova po
selitev območju izogne. V robne dele najdišč in v najdišča
znotraj urbanih območij se lahko posega le, če ni možno najti
druge rešitve in le na osnovi rezultatov predhodno izvedenih
arheoloških raziskav;
– ter v primeru posameznih objektov stavbne dedišči
ne, njihovih ambientov in pripadajočih odprtih prostorov, ki
so sestavni del celovite krajinske in naselbinske kvalitete in
prepoznavnosti. Ti se smiselno varujejo po vseh zakonskih in
pravnih podlagah.
(4) Pri načrtovanju prenove se upošteva ohranjeno iden
titeto naselja ali dela naselja in skrbi za uravnoteženo razmerje
med grajenimi in zelenimi površinami v naselju.
(5) Pri urejanju in načrtovanju razvoja dela naselja s kva
litetno stavbno dediščino se uporabi varstvene in razvojne
principe načrtovanja, zlasti se ohranja kvalitetno stavbno ali
urbano strukturo in njune razpoznavne značilnosti, ter uvaja
ponovno rabo.
(6) V smislu širitve obstoječih poselitvenih območij, ki so
vezane na notranji razvoj naselij pa so opredeljene širitve po
vršin za stanovanjsko gradnjo v poselitvenih območjih Rakulka,
Nove vasi, ob cesti v Račevo, Sela, Dobračeve.
(7) Za območje Dobračeve se spremeni obstoječa proi
zvodna dejavnost v mešano namembnost – centralne, poslov
ne in stanovanjske dejavnosti.

Uradni list Republike Slovenije
Širitev naselij
(1) Zaradi omejenih možnosti notranjega razvoja naselij v
občini Žiri je predvidenih nekaj večjih območji širitve naselij za
stanovanjske, gospodarske, obrtne, storitvene, športno rekre
acijske in turistične dejavnosti.
(2) Za območje stanovanj s spremljajočimi storitvenimi in
družbenimi dejavnostmi je predvideno večje območje širitve
v Račevi na območju Snopkove grape, območje na zaključku
naselja Stare Žiri proti Osojnici ter širitev območja vzhodno od
centra mesta Žiri – območje Stara vas.
(3) Naselje Račeva se predvideva za razvoj manjšega
lokalnega središča z minimalno oskrbno in storitveno dejav
nostjo.
(4) Za potrebe ureditve površin za obrtno proizvodnjo je
izvedena širitev obstoječega poselitvenega območja na Go
ropekah. Območju se je z določitvijo namenske rabe – čisto
stanovanjsko območje – omejila nadaljnja širitev proizvodnih
površin.
(5) Za potrebe obrtnih površin je izvedena širitev obsto
ječega proizvodnega območja v Račevi ter na območju žage v
zaključku naselja Račeva.
(6) Za turistično gostinsko dejavnost z rekreacijo in športom
je izvedena širitev na območju domačije Brck nad Plastuhovo
grapo in območje domačije Brdar v bližini Breznice pri Žireh.
(7) Za namen družbene infrastrukture je namenjena širi
tev v centru Žirov, med reko Soro, cerkvijo Sv. Martina in šolo.
(8) Za namen prometne infrastrukture (parkirišča) je pred
videna širitev območja med vodotokom Račeva in območjem
blokovne gradnje vzhodno od centra ter območje v centru Žirov,
med reko Soro, cerkvijo Sv. Martina in šolo.
(9) Za namen okoljske infrastrukture (čistilna naprava) je
predvideno novo območje na severnem delu naselja Selo.
(10) Manjša območja širitve so izvedena na območjih
naselij Jarčja dolina, Žirovski vrh, Račeva, Opale, Breznica pri
Žireh, Koprivnik.
Gradnja zunaj naselij
(1) V Občini Žiri je pod določenimi pogoji dopustna gra
dnja tudi zunaj naselij, predvsem v primeru razpršene poselitve
kot avtohtonega poselitvenega vzorca in zaradi omejenih pro
stih površin znotraj poselitvenih območji. Ob tem je potrebno
upoštevati velikost in razporeditev stavb v prostoru ter pravil
nosti v oblikovanju.
(2) Avtohtoni poselitveni vzorec razpršene poselitve na
območju Občine Žiri, ki prispeva k prepoznavnosti ali ohranje
nosti kulturne krajine se ohranja in varuje z:
– obnovo, prenovo in ponovno ali spremenjeno rabo ob
stoječih zakonito zgrajenih objektov,
– nadomestno gradnjo zakonito zgrajenih objektov in
– novogradnjo, v kolikor gre za funkcionalno zaokrožitev
komunalno že ali načrtovano opremljenega območja.
(3) Negativno stihijsko poselitev se sanira. Zgošča in zao
kroža se predvsem tisto razpršeno gradnjo, ki ima možnosti za
ustrezno prometno in komunalno ureditev, oskrbo z urbanimi
dejavnostmi in navezavo na javni promet.
(4) Gradnja zunaj naselij je na območju Občine Žiri name
njena tudi za športno-rekreacijske namene.
Območje počitniških hiš
(1) V Občini Žiri so tri lokacije počitniških objektov.
(2) Novo območje vikendov (širitev obstoječega) je opre
deljeno na območju naselja Opale (parc. št. 75, 80 in 88 k.o.
Opale). To območje se upošteva kot dolgoročni rezervat za to
namembnost. Do takrat se na tem območju ohranja obstoječa
namembnost.
(3) Na območju kvalitetne stavbne dediščine ali kulturne
krajine, ki jim grozi odmiranje, je možno spremeniti namemb
nost območij in objektov v območja počitniških hiš, skladno
s strokovnimi usmeritvami in na podlagi celovitega razvoja
širšega območja, turizma in drugih prostočasnih dejavnostih
ter ohranjanja stavbne dediščine.

Uradni list Republike Slovenije
Racionalna raba urbanih zemljišč
(1) V Urbanistični zasnovi mesta Žiri in ostali poselitvi se
načrtuje racionalna raba zemljišč in objektov, to je prostorsko
razporejanje zemljišč po namenski rabi in dejavnosti, ki jih
izvajajo različni uporabniki prostora, ter določijo vzvodi za ure
sničevanje načrtovanega razvoja.
(2) Pri prostorskem razporejanju zemljišč po namenski
rabi in dejavnosti znotraj naselij se stremi k takšnemu prepletu
funkcij, ki so medsebojno združljive in ne motijo druga druge,
ki se medsebojno dopolnjujejo in ne slabšajo bivalnega, delov
nega, prostočasnega in drugega okolja.
Ureditev javnih površin v naseljih – zelene in prometne površine
(1) Občina Žiri bo pri načrtovanju in razvoju naselij pred
nostno upoštevala prometne površine, načrtovane možne trge,
ploščadi, površine za evakuacijo prebivalstva, sprehajališča,
parke, zelene površine naselij, vodni in obvodni prostor, goz
dove, različne biotope in naravne vrednote.
(2) Zagotavlja se zadostne zelene površine in oblikuje
se zeleni sistem naselja, v katerega se vključi zelene površine
naselja, vodni in obvodni prostor, varovana območja narave,
območja kulturne dediščine ter kmetijske in gozdne površine.
Za posamezne dele zelenega sistema se opredeli njihovo obli
kovno, ekološko in socialno funkcijo.
(3) Predvideno je novo območje zelenega pasu, ki poteka
od naselja Selo, mesta Žiri, do kmetije Gantar v Brekovicah.
Novo območje ohranja zelene površine ter z mehkimi rekrea
cijskimi območji znotraj njega vzdržuje razmerje med urbanim
in naravnim prostorom.
(4) Pri novogradnjah ali prenovah se opredelijo merila, da
se obstoječa posamezna drevesa ali skupine dreves upošteva
v skladu z njihovim ekološkim ali oblikovnim pomenom v urbani
strukturi ali zelenem sistemu naselja.
(5) Z vegetacijskimi členitvami, zlasti pa z gozdnimi, kme
tijskimi ali drugimi zelenimi površinami se preprečuje zlivanje
posamičnih zaokroženih grajenih površin v enotna poselitvena ob
močja. Vzpostavlja in varuje se grajene ali naravne robove naselij
in s tem ohranja razpoznavnost meje posameznega naselja.
(6) Pri načrtovanju prometnih površin se podpira širje
nje centralnih peš površin in razvoj kolesarskega mestnega
omrežja ter omejuje spreminjanje pomembnih zelenih površin
v površine za parkiranje.
Usmeritve za skladno oblikovano podobo naselij in
arhitekturno prepoznavnosti občin)
(1) Oblikovanje naselij na območju Občine Žiri stremi
k urejenemu in prostorsko uravnoteženemu, oblikovno skla
dnemu razvoju posameznega naselja tako, da se zagotavlja
arhitekturno prepoznavnost na ravni celotnega naselja in na
ravni posamezne funkcionalne enote ali dela naselja.
(2) Pri oblikovanju naselij se varuje podobo, merilo in
krajinski okvir, sanira vidno degradirane prostore (sanitarne
deponije, peskokopi, infrastrukturni koridorji …) in ustvarja novo
arhitekturno prepoznavnost v sožitju z obstoječimi kvalitetami
prostora.
(3) Upošteva se značilnosti prostora in podedovane vre
dnote ter naravne vrednote, poudarja oblikovne vrednote in
varuje kvalitetne dominantne poglede, z načrtno, prostorsko in
ekonomsko upravičeno prenovo se ohranja jedra naselij oziro
ma njihove dele. Ohranja se značilne obrise naselij ter usmerja
pozornost na možnost zgostitev in zapolnitev urbanega tkiva.
Višinski gabariti, kjer je to smiselno, sledijo obstoječim in se
prilagajali obstoječi strukturi.
(4) Razvoj novih poselitvenih območij v občini je potreb
no prilagajali morfološkim značilnostim, ki poudarjajo prepo
znavnost naselja v skladu s krajino: geometriji reliefnih oblik,
vodotokom, smerem komunikacij in regulacij ter smerem in
konfiguraciji zidave.
(5) Vodne in obvodne površine znotraj poselitve se pribli
ža poselitvi z izboljšavo obvodnih površin, urejenimi pešpotmi,
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ozelenitvami, ustvarjanjem mikroambientov, manjših parkov,
igrišč in podobnim, kar omogoča prostočasne dejavnosti.
(6) Posebna pozornost se namenja oblikovanju območja
obvoznice, vpadnic, uličnega, cestnega in obcestnega prostora,
pomembnih vozlišč, zelenih površin in drugih odprtih površin.
Usmeritve za zagotavljanje opremljanja zemljišč ter
vrste prostorskih ukrepov
(1) Na vseh večjih območjih širitve poselitvenih površin
in na obstoječih poselitvenih površinah kjer se načrtujejo večji
posegi v prostor oziroma večje spremembe dejanske rabe je
primerno izdelati podrobnejše prostorske načrte, ki bodo dolo
čili komunalno opremljanje zemljišč.
(2) Za omrežja na preostalih površinah je primerno izde
lati idejne zasnove vzdrževanja in bodočih širitev komunalnih
omrežij.
(3) Občina bo izdelala program opremljanja zemljišč za
vso občino, kjer se bo določilo nosilce opremljanja, financiranje,
pogoje, časovni potek in faznost komunalnega opremljanja. Ta
program bo podlaga za določitev komunalnega prispevka iz
katerega se bo financiralo komunalno opremljanje zemljišč.
I/4.2. Zasnova komunalne infrastrukture
Razvoj gospodarske javne infrastrukture
(1) Strategija prostorskega razvoja Občine Žiri predvideva
infrastrukturne sisteme, ki bodo omogočili povezanost in oskrbo
urbanega in podeželskih območij ter povezanost infrastruk
turnih omrežji s širšimi infrastrukturnimi sistemi (regionalne
povezave).
(2) Infrastrukturna omrežja lokalnega pomena se razvijajo
v skladu s prostorskimi potrebami in potrebami gospodarskega
razvoja. Dosedanja infrastrukturna opremljenost se bo v bo
doče dopolnjevala na območjih z neustrezno ali pomanjkljivo
komunalno in energetsko opremo, izboljševala pa se bo tudi
v smislu preprečevanja možnosti onesnaženja in zmanjšanja
obremenitev naravnih vrednot. Razvoj gospodarske javne in
frastrukture se bo usmerjal v skupne koridorje.
Razvoj prometne infrastrukture v občini
(1) Cestno omrežje:
1.1 Občina Žiri bo posvečala posebno skrb prometnemu
urejanju, ob upoštevanju, da je območje občine odmaknjeno od
avtocestnega križa – gorenjske in primorske avtoceste.
1.2 Cestno omrežje v Občini Žiri tvorijo:
1.2.1 državne regionalne ceste:
– regionalna cesta drugega reda RII 408 Logatec–Žiri
Trebija, ki poteka skozi Selo in Žiri in povezuje občino z širšim
območjem Škofje Loke, Kranja in Logatca;
– regionalna cesta tretjega reda RIII 610 Dolenja Trebu
ša–Spodnja Idrija in Marof–Žiri z odsekom Sp. Idrija–Žiri št.
1371;
– regionalna cesta prvega reda RI 210 z odsekom št. 1112
Trebija–Sovodenj, ki poteka vzdolž severne meje občine in le
na posamičnih delih poteka v Občini Žiri.
1.2.2 lokalne ceste
1.2.3 javne poti
1.3 Glavne pomanjkljivosti obstoječega cestnega omrežja
so:
– stanje cestne infrastrukture (slabo prevozne regionalne
ceste predvsem za tovorni promet);
– širina ceste proti Vrhniki;
– problem širitve ceste proti Logatcu zaradi strmega skal
natega pobočja;
– problematičen odsek regionalne ceste skozi Žiri, ter od
sek Žiri-Idrija, kjer odsek poteka po hribovitem svetu in pogosto
prihaja do zemeljskih udorov in drugih poškodb cest;
– premalo parkirišč;
1.4 Predvidena je izgradnja nadomestne ceste za regio
nalno cesto RII – 408. Predvideva se tudi rekonstrukcija javnih
in lokalnih cest. Prioriteta je prekategorizacija lokalne ceste
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Žiri–Račeva v regionalno in njena rekonstrukcija zaradi vse
večje obremenitve.
(2) Javni potniški promet in prometna vozlišča za javni
potniški promet:
Javni potniški promet obsega redne avtobusne povezave
s Škofjo Loko in Idrijo, povezave z Ljubljano (preko Škofje Loke
in Logatca), šolski avtobus v Idrijo, povezavo s Smrečjem in
delavski avtobus, ki pelje na Vrsnik.
(3) V območju mesta Žiri in Sela se uredi vmesna avtobu
sna postajališča na razdaljah približno 400 m.
(4) V urbanem območju se spodbuja razvoj nemotorizira
nega prometa kot sta kolesarjenje in pešačenje.
(5) Letalske poti:
Preko območja Občine Žiri potekajo zračne poti, zato je
potrebno upoštevati omejitev, ki izhajajo iz zakonskih določil.
(6) Kolesarsko omrežje
6.1 Omrežja kolesarskih poti in pešpoti se razvija v po
vezavi z ekološko naravnano turistično ponudbo ter zaradi
omogočanja zdravega telesnega gibanja prebivalstva.
6.2 V Žireh je prednostnega pomena povezava pešca
in kolesarja iz posameznih pretežno stanovanjskih območij s
centrom, ter z delovnimi mesti v gospodarski coni. Pomembno
je vzdrževanje okoliških krajevnih poti za kolesarjenje. Stara
cesta Žiri–Goropeke je predvidena kot kolesarska pot.
6.3 Za potrebe razvoja turistične infrastrukture na območju
Občine Žiri je potrebno predvideti možnost ureditve kolesarske
poti kot regionalne kolesarske povezave (del državnega kole
sarskega omrežja, ki bi potekala po Poljanski dolini iz Škofje
Loke proti Žirem in dalje proti Idriji oziroma Cerknem.
(7) Omrežje pešpoti
7.1 Omrežje pešpoti se po potrebi razvija v navezavi na
turistična območja in v povezavi s kolesarskim omrežjem. S
tem se zagotavlja povezovanje privlačnih krajinskih območij
med seboj.
7.2 V podeželskih naseljih je problem neurejenosti ploč
nikov ter površin namenjenih pešcem. Izrazit problem je ne
kontinuiteta pločnika vzdolž glavne ceste. Primanjkuje mestnih
površin namenjenih izključno pešcem – trgi, ploščadi. Proble
matična je povezava s šolskimi objekti.
Razvoj energetske in telekomunikacijske infrastrukture v občini
(1) Energetska infrastruktura:
1.1 Na območju Občine Žiri poteka tako državna kot
lokalna energetska infrastruktura, ki skupaj tvorita energetski
sistem.
1.2 Energetski sistemi v Občini Žiri se razvijajo tako, da je
zagotovljena varna in zanesljiva preskrba in hkrati tako, da so
med seboj usklajeni in dopolnjujoči ter fleksibilni.
1.3 V največji možni meri se upošteva varstva bivalnega
in drugega okolja in izboljševanja kakovosti prostora. Prostor
ski razvoj energetske infrastrukture se zagotavlja v skupnih
infrastrukturnih koridorjih, pri čemer se teži k zmanjševanju
njihovega števila. Umeščanje energetskih objektov in naprav
v prostor se načrtuje tako, da se upošteva značilne naravne
prvine kot so gozdni rob, podnožje pobočij, reliefne značilnosti
ter vidnost naselja in značilne vedute. Učinkovita in varčna
raba energije je trajna razvojna usmeritev pri gospodarjenju in
načrtovanju novogradenj, prenovi in sanaciji.
1.4 Pri načrtovanju novih ter posodabljanju in širitvi obsto
ječih objektov se predpiše raba obnovljivih in okolju prijaznih
virov energije ter čim večja nevtralizacija in zmanjševanje emi
sij prahu, toplogrednih plinov, SO2 in NOx.
1.5 Občina Žiri ima izdelan projekt Energetske zasnove
Občine Žiri kot strokovne podlage za srednjeročno in dolgoroč
no strategijo razvoja in energetske oskrbe v občini s posebnim
poudarkom na učinkovitejši rabi energije in izkoriščanju alter
nativnih obnovljivih virov.
1.6 Oskrba z električno energijo je zagotovljena iz obsto
ječe RTP Žiri. Visokonapetostno omrežje obsega daljnovod
RTP 110kV Žiri-RTP Idrija.
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1.7 Elektroenergetske koridorje se združuje s koridor
ji ostale energetske in druge infrastrukture. V stanovanjskih
območjih in na območjih kulturne dediščine se daje prednost
kabelski izvedbi.
1.8 Območje Občine Žiri je zunaj plinovodnega koridorja,
zato plinifikacija z zemeljskim plinom ni izvedena. V občini se
tudi v bodoče ne načrtuje novih prenosnih plinovodov.
(2) Telekomunikacijska infrastruktura
2.1 Občina bo sledila razvoju telekomunikacijske infra
strukture v državi s prvenstvenim ciljem menjave zračnih tele
komunikacijskih vodov z zemeljskimi kabli.
2.2 Predvideva se izgradnja TK omrežja s pripadajočimi
kabli najsodobnejših tehnologij in ustrezno kabelsko kanalizaci
jo na področju vseh novogradenj, lokacijskih načrtov, poslovnih
prostorov in zgradb v smislu posodobitve omrežja z novimi
kapacitetami in novimi tehnologijami.
Razvoj oskrbe z vodo, odvajanje odpadne in padavinske vode ter ravnanje z odpadki
(1) Oskrba z vodo:
1.1 Občina ima cilj ohranjanje in obnovo zdravih vodnih
sistemov, še posebno ohranjanje čistoče vodovja, sonaravno
gradnjo hidroelektrarn in tako izkoriščanje vodne sile, ki v enaki
meri upošteva interese ohranjanja avtohtone flore in favne in
ohranjanja okolja.
1.2 Za ustrezno oskrbo s pitno vodo se spodbuja obnova
in posodobitev vodooskrbnih sistemov ter njihovo povezovanje
v bolj racionalne, učinkovite in strokovno nadzorovane sisteme
na celotnih poselitvenih območjih.
1.3 Nadaljuje se z raziskavami za zagotavljanje zado
stnih količin pitne vode in njeno varovanje. Prioritetno naj se
zavarujejo varstvena območja zajetij vaških vodovodov Selo
1, Selo 2, Selo 3, Rakulk, Dobračeva, Bedrih, Žirovski vrh 1.,
2. in 3., Nackova grapa, Tabor, Goropeke, Ledinica, Brekovice
in Breznica.
(2) Odvajanje odpadnih voda:
2.1 Zgradi se manjkajoče kanalizacijsko omrežje s priklju
čitvijo območij Rakulka, Dobračeve, dela Nove vasi in Račeve
na čistilno napravo. Za območje Sela in Ledinice, Goropek,
Breznice, Brekovic, Žirovskega vrha, Ravne, Opale in drugih
se predvideva izgradnja malih čistilnih naprav.
2.2 Na območjih strnjene pozidave se zagotavlja ločeno
odvajanje odpadne in padavinske vode, ki se zaključi z ustre
zno čistilno napravo, povsod drugod pa se uredi individualno
čiščenje odpadne vode – za razpršene gradnje in manjše za
selke so najbolj primerne male čistilne naprave.
2.3 V naselju Žiri je osnovno kanalizacijsko omrežje s
centralno biološko čistilno napravo, na katero so poleg večine
gospodinjstev in meteornih vod priključena vsa industrijska
podjetja. Sedanjo čistilno napravo Žiri je potrebno vzdrževati,
po potrebi razširiti in sanirati tako, da bo stopnja očiščenja
večja.
2.4 Potrebna je sanacija obstoječih greznice in gnojničnih
jam, tako da bodo ustrezale predpisom.
2.5 Dotrajane in preobremenjene kanalizacijske sisteme
se sanira in posodobi. Sanacijo se prednostno izvede na ob
čutljivih in vodovarstvenih območjih.
2.6 Padavinsko in odpadno vodo se odvaja ločeno, kjer je
to ekonomsko upravičeno in tehnično možno.
(3) Ravnanje z odpadki
3.1 Občina Žiri ima cilj zagotavljanje zajemanja, predelave
in odstranjevanje odpadkov, ki je prilagojeno potrebam okolja in
s posebnim upoštevanjem omejevanja odpadkov.
3.2 Komunalni odpadki iz območja Občine Žiri se odva
žajo v Logatec.
3.3 V občini je organiziran sistem ločenega zbiranja od
padkov po zabojnikih.
3.4 Občina bo morala v bodoče urediti še:
– legalizacijo sortirnice in prekladalne postaje v opušče
nem kamnolomu Osojnica,
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– kompostarno,
– premajhne zmogljivosti biološke čistilne naprave (zlasti
ob visokih vodah).
3.5 Do leta 2008 je potrebno v okviru projekta CERO
zgraditi regijsko središče za ravnanje z odpadki in niz recikla
žnih dvorišč v občinah.
3.6 Občina mora skrbeti za preprečevanje onesnaže
vanja, zlasti iz industrije in gospodinjstev (spodbujati in nuditi
pogoje za zmanjšanje števila individualnih kurišč).
Usmeritve za pokopališko dejavnost
V Občini Žiri je predvidena širitev obstoječega poko
pališča v Dobračevi. Površine ob pokopališču se uredijo kot
mestne zelene površine.
I/4.3. Zasnova krajine
Razvoj krajine
(1) Občina Žiri bo posvečala pozornost razvoju krajine,
kar predstavlja preurejanje, obnavljanje ali ohranjanje prostor
skih razmerij v krajini zaradi umeščanja novih ali posodabljanja
obstoječih dejavnosti z upoštevanjem zatečenih naravnih in
kulturnih značilnosti v krajini.
(3) Na območjih, kjer so izraženi interesi za ohranjanje
biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot in kulturne dediščine
ter za varovanje naravnih virov in drugih kakovosti naravnega
in bivalnega okolja, se teži k skupnim varovanjem.
Prepoznavnost občine v širšem prostoru z vidika kulturnega in simbolnega pomena krajine
(1) V usmeritve za ohranjanje prepoznavnosti krajin se
vključuje vse prostorske, razvojne in sektorske programe za
zagotavljanje ustreznega razvoja kulturne krajine in druge kul
turne dediščine.
(2) Pri načrtovanju namenske rabe prostora in prostor
skih ureditev se upošteva splošne usmeritve za ohranjanje
prepoznavnosti krajinskih območij in usmeritve za ohranjanje
arhitekturne prepoznavnosti, pri tem pa se v posameznih delih
upošteva tudi njihove specifične značilnosti.
(3) Ohranja se značilne prvine, ki se ločijo glede na lego
naselja v krajini. V skladu s tipologijo naselij se upošteva orga
nizacijo prostora in usmerja razvojne poselitvene težnje.
Naravne kakovosti krajine
(1) Občina Žiri bo upoštevala naravne kakovosti saj le-te
ugodno vplivajo na stanje okolja v občini, na bivalne kakovo
sti, hkrati pa so osnova za ekološko naravnane dejavnosti na
podeželju.
(2) Naravne kakovosti na območju Občine Žiri so:
– ekološko pomembna območja,
– posebna varstvena območja,
– naravne vrednote.
(3) Prostorski razvoj in umeščanje posameznih dejavnosti
mora zagotavljati ohranjanje naravnih procesov in vitalnost
večjih in manjših območjih z naravnimi kakovostmi. Zagota
vlja se ohranjanje in vzpostavljanje krajinskih struktur, ki so
pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti, ugodno sta
nje habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo, ter habitatov
ogroženih vrst.
(4) Na posebnih varstvenih območjih (Natura 2000), ki
se nahajajo na območju Občine Žiri, se biotsko raznovrstnost,
zlasti pa habitate rastlinskih in živalskih vrst, ki so posebnega
pomena za Evropsko skupnost, ohranja z rabo prostora, ki
omogoča vzpostavitev ali vzdrževanje ugodnega stanja teh
vrst.
(5) V območjih z naravnimi kakovostmi je primerna taka
kmetijska dejavnost, ki omogoča sožitje med človekovimi de
javnostmi in naravo in dopušča prilagojene, nemnožične in
neagresivne oblike turizma in rekreacije v naravnem okolju,
pri čemer se turistično in rekreacijsko infrastrukturo praviloma
zagotavlja v poselitvenih območjih.
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(6) Za vsa območja naravnih vrednot, ekološko pomemb
nih območij, posebnih varstvenih območij je pri posegih potreb
no upoštevati varstvene usmeritve za določeno območje.
Raba naravnih virov
(1) Kmetijstvo:
1.1 Temeljna usmeritev je varstvo najboljših kmetijskih
zemljišč in varstvo najboljših pašniških površin pred zarašča
njem.
1.2 Med najboljša kmetijska zemljišča se ne vključuje
mokrišč ob predpostavki izboljšanja njihovih lastnosti z osuše
valnimi sistemi.
1.3 Občina podpira kmetijstvo s ciljem ohranjanja in po
speševanja gospodarjenja tradicionalnih kulturnih krajin ter
kraju primernega in okolju znosnega kmetijstva v splošnem
interesu.
1.4 V hribovitih območjih je problem zapuščenih kmetij
skih zemljišč oziroma zaraščanje s slabimi gozdovi.
1.5 Površine, ki so namenjene zimskim športom, dopu
ščajo dvojno rabo.
1.6 Kmetijska raba prostora v bližini poselitvenih območij
mora biti izvajana tako, da so vplivi na takšni, da ne povzročajo
konflikta z drugimi rabami.
(2) Gozdarstvo:
2.1 Večina gozdnih zemljišč v Občini Žiri ima lesnoproi
zvodno funkcijo, kjer se spodbuja sonaravni način lesne proi
zvodnje povsod tam kjer je to možno glede na naravne danosti
in hkrati ni v nasprotju z varstvom drugih virov.
2.2 Občina Žiri bo varovala gozdove z varovalno, lesno
proizvodno in rekreacijsko funkcijo, gozdove slabše kakovosti
pa bo mogoče namenjati tudi potrebam prihodnje poselitve.
2.3 V območjih zaraščanja je potrebno pripraviti programe
za pospešeno vključevanje teh območij v gozdno proizvodnjo.
Skupna naloga nosilcev razvoja kmetijstva in gozdarstva je
opredelitev območij zaraščanja in dolgoročne namenske rabe
teh območij ter uskladitev optimalne strukture oziroma bilance
rabe.
2.4 Na območju Občine Žiri je na področju gozdarstva
pomembno naslednje:
– Z gozdovi je potrebno gospodariti vzdržno in tako za
gotavljati njihovo trajno produktivnost (načelo vzdržnega ra
zvoja);
– Zagotavljati je potrebno vsestransko (biološko in me
hansko) stabilnost in odpornost gozdov v primeru naravnih
ujm;
– Ohranjanje, krepitev in uskladitev ekoloških (poudarek
na hidrološki in biotopski funkciji), socialnih (poudarek na funk
ciji ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vre
dnot ter na funkciji varovanja kulturne dediščine) in proizvodnih
funkcij (poudarek na lesnoproizvodni funkciji) gozdov;
– Približevanje naravni sestavi drevesnih vrst. Smreko se
naj postopoma nadomesti z listavci,
– Območja gozdov, ki opravljajo ekološke in socialne
funkcije 1. stopnje poudarjenosti in področja sklenjenih gozdov
naj bodo ohranjena;
– Stavbna zemljišča se naj načrtuje na območjih obsto
ječih naselij z zaokroževanjem poselitvenih območij. Naselja
se naj oblikuje na tak način, da ne bo potrebno poseganje v
območje gozdov oziroma v sam gozdni rob. Pri gradnji se naj
upošteva odmik od gozdnega roba, ki je enak povprečni višini
drevja v sestoju (20–30 m). Potrebno je ohraniti obstoječe do
stope do gozdnih površin oziroma jih nadomestiti z novimi;
– Umeščanje energetskih objektov in naprav v prostor se
načrtuje tako, da se, kolikor je le mogoče, upošteva značilne
naravne prvine kot so gozdni rob, podnožje pobočij, reliefne
značilnosti ter vidnost naselij in značilne vedute;
– Pri načrtovanju prometnic v erodibilnih območjih je po
trebno upoštevati vse ukrepe za preprečevanje erozije. Poseb
no pozornost je potrebno posvečati sanaciji odkopnih brežin;
– Pri načrtovanju kolesarskih poti se naj uporabi gozdne
ceste in utrjene prometnice, ki so v javni lasti;
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– Pri gradnji z ograjami zavarovanih prometnic je treba
zagotoviti prehode za divjad na krajih, kjer so že od nekdaj
potekale stečine in naravni prehodi posameznih vrst divjadi;
– Pogozdovanje travnih površin, jas in lazov v gozdu je
prepovedano, razen če je sadnja predpisana;
– V gozdu naj se ohranjajo votla drevesa, dupla in sušice
zaradi zagotavljanja življenjskega prostora različnim živalskim
vrstam (npr. duplarjem);
2.5 Pri gospodarjenju s posamičnim gozdnim drevjem in
skupinami gozdnega drevja izven naselji je potrebno upoštevat
sledeče:
– Gozdni rob naj bo oblikovan estetsko ter horizontalno
in vertikalno razgibano;
– Pri obvodnem drevju in grmovni vegetaciji naj se skrbi
za stopničasto zgradbo s pestro drevesno in grmovno sestavo,
ki naj se obnavlja postopno;
– Posamezna stara drevesa in osamelce sredi kmetijskih
površin naj se ohranja do sanitarne sečnje. Ta drevesa je
potrebno pravočasno nadomestiti s sajenjem iste drevesne
vrste;
– Pri drevesih ob znamenjih, križpotjih ipd., ki so ponavadi
del naravne dediščine ali varujejo objekte kulturne dediščine,
so v dogovoru s pristojnimi službami možni tudi nekateri dre
vesno-kirurški posegi;
– Ob cestah naj bo pas drevja čimbolj strnjen, s čimer bo
nudil protihrupno zaščito. Pri prestarih, nestabilnih in drugače
nevarnih drevesih je potrebno poskrbeti za obnovo oziroma
pomladitev;
– V primeru napada gospodarsko pomembnih škodljivcev,
npr. smrekovega lubadarja, se je pri zatiranju potrebno držati
enakih predpisov kot veljajo za drevje v gozdu.
(3) Vode:
3.1 Osnovno hidrološko mrežo v občini predstavlja zgornji
tok Poljanske Sore s pritoki, med katerimi sta največja Žirov
nica in Račeva.
3.2 V občini Žiri se vode izkorišča za oskrbne, gospodar
ske in turistično-rekreacijske namene, pri čemer se zagotavlja
njihovo varstvo v smislu trajne ohranitve kemijskega in ekolo
škega stanja ter krajinskega in ekološkega pomena.
3.3 Naravne procese, ki lahko ogrožajo poselitev in člo
vekove dejavnosti, se obvezno upošteva kot omejitev pri na
črtovanju.
3.4 Na poplavnih, erozijskih, plazovitih območjih se ne
načrtuje prostorskih ureditev oziroma dejavnosti, ki lahko te
procese sprožijo.
3.5 Za rekreacijska območja se skladno s prostorskimi
možnostmi namenja obvodna območja, kjer je mogoče urediti
dostop brez spreminjanja morfoloških značilnosti voda in kjer
rekreacijska raba ni v nasprotju z drugimi kvalitetami krajine.
3.6 Na območju Občine Žiri je predviden zeleni pas vzdolž
reke Sore od naselja Selo, mesta Žiri do kmetije Gantar v Bre
kovicah, ki vključuje obvodno območje z mehko rekreacijsko
dejavnostjo (sprehajalne poti, kopališče, ribnik …).
(4) Mineralne surovine:
4.1 Črpanje kamnitih agregatov bo Občina Žiri omejila na
urejene kamnolome in peskokope.
4.2 Pri opredelitvi lokacij in črpanja je prednostnega po
mena varovanje vodnih virov, naravne in kulturne dediščine ter
varovalnih gozdov.
4.3 Na območju Občine Žiri sta dva kamnoloma z gradbe
nim kamnom Plesk in Sovra.
4.4 Potrebno je izvršiti sanacije opuščenih peskokopov.
4.5 Na mestih pritokov Sore: Račeva, Osojnica, Žirovnica,
Rakulk se bodo skladno s pogoji naravovarstvenikov čistila
prodišča.
(5) Raba prostora za prostočasne dejavnosti:
5.1 Potrebno je razvijati turizem in rekreacijo v naravnem
prostoru s potencialom, ki ga nudi naravno okolje in ustvarjena
krajina.
5.2 Pri razvoju turizma bo Občina Žiri podpirala programe,
ki vključujejo lokalne resurse s ciljem usklajevanja turističnih in
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sprostitvenih dejavnosti z ekološkimi in socialnimi zahtevami in
z omejevanjem takšnih, ki škodijo okolju.
5.3 Občina turistično dejavnost usmerja in razvija v turi
stičnih kmetijah in ob atraktivnih točkah, ter površinah naravne
in kulturne dediščine.
5.4 Nove površine namenjene za šport in rekreacijo se v
Občini Žiri predvidevajo na naslednjih območjih:
– športno rekreacijski centri so predvideni v zelenem pasu
ob mestu Žiri.
– rekreaciji v zelenju in zimski rekreaciji je namenjeno
območje Goropeškega griča,
– rekreaciji v zelenju (kolesarjenje, rolkanje, sprehajalne
poti – trim) in zimskim športom (skakalnica s spremljajočim
programom) so namenjene površine v dolini potoka Račeva,
– konjska maneža in strelišče se organizirata v dolini Sore
na območju »Pustotnika«,
– tenis in kopanje v naravi sta predvidena ob Sori na
Selu,
– športno rekreacijska dejavnost je predvidena na lokaciji
jugovzhodno od Snopkove grape,
– smučišče z vlečnico je predvideno na Ledinici,
– športno rekreativne površine za potrebe kmečkega tu
rizma so predviden ob domačiji Brck nad Plastuhovo grapo in
ob domačiji Brdar na Breznici pri Žireh,
– nove mestne zelene površine vzdolž Sore se namenijo
rekreaciji v zelenju: sprehajalne poti, kolesarjenje, čolnarjenje …
Obrambne dejavnosti
Območja, ki imajo zaradi svojih posebnih naravnih lastno
sti strateški pomen za obrambo države, se praviloma ohranja v
primarni, to je gozdni in kmetijski rabi.
Prostorske omejitve za razvoj na območjih potencialnih naravnih ali drugih nesreč in območjih vododeficitarnosti
(1) Prostorski razvoj v Občini Žiri, zlasti na ogroženih
območjih, se načrtuje v skladu z omejitvami zaradi naravnih
in drugih nesreč, kot so poplave, zemeljski in snežni plazovi,
erozija, požari v naravnem okolju in potresi.
(2) Potencialna tveganja se zmanjšuje s preventivnim na
črtovanjem: z razmeščanjem dejavnosti v prostor izven območij
potencialnih nesreč, z ustreznim upravljanjem primarnih dejav
nosti v nevarnih in ogroženih območjih ter z nadzorovanjem
aktivnosti, ki lahko povzročajo naravne in druge nesreče.
(3) Na območju Občine Žiri se nahajajo večja območja
potencialnih naravnih nesreč:
3.1 Na območjih z izrazito naravno dinamiko se varne
življenjske razmere omogočajo s sanacijo žarišč naravnih pro
cesov in omejevanjem razvoja, sorazmerno glede na izrazitost
in pogostost naravnih procesov, ki lahko ogrožajo človekovo ži
vljenje ali njegove materialne dobrine. Območja, kjer ni bivališč
ali gospodarskih dejavnosti, to je severozahodni del občine, se
načeloma prepušča naravni dinamiki.
3.2 Za zagotavljanje ustrezne varnosti se na ogroženih
območjih določijo območja, kjer so potrebni zaščitni ukrepi ter
eventualno območja, kjer se obstoječe, z naravnimi procesi ne
združljive dejavnosti dolgoročno umika in se prostor prepušča
naravi ali drugim manj konfliktnim dejavnostim.
3.3 V poplavnih, erozijskih, plazovitih območjih se ne
načrtuje prostorskih ureditev oziroma dejavnosti, ki lahko te
procese sprožijo.
3.4 Poplavno ogrožena so območja ob Sori (Sovra, med
naselji Selo in Fužine), spodnjem toku Žirovnice in spodnjem
toku Račeve. Poplavne površine opredeljene v študiji št. C-32,
Sora – koncept ureditve povodja, Vodnogospodarski inštitut
Ljubljana, april 1993 so predvidene za izgradnjo zadrževalnika
visoke vode.
3.5 Glede dejavnosti in posegov v poplavnih območjih je
potrebno upoštevati 86. člen Zakona o vodah (ZV-1).
3.6 Obsežna območja v občini so podvržena nevarnosti
erozije kjer veljajo zahtevni ukrepi (območje Koprivnika in ob
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močje Žirovskega vrha). V dolinskem delu in jugozahodnem
delu občine veljajo običajni ukrepi, kjer je gradnja načeloma
možna ob upoštevanju primarnih protierozijskih ukrepov. V
občini so tudi manjša območja strogega protierozijskega varo
vanja. Na erozijskem območju je potrebno upoštevati prepovedi
skladno z 87. členom ZV-1.
3.7 Večji del Občine Žiri se nahaja v coni kjer velja 8°sto
pnja MSK s povratno dobo 500 let; stopnja 7° velja za južni
del občine.
3.8 Tveganje nastanka plazov zaradi potresov v Občini
Žiri je zelo majhno. Le zahodni del Žirovskega vrha ima srednje
do majhno tveganje.
3.9 Tveganje nastanka podorov zaradi potresa na obmo
čju občine ni.
3.10 Glede požarne varnosti ima Občina Žiri izdelana
operativna dokumenta: Operativni načrt Občine Žiri in Načrt
alarmiranja gasilskih enot.
3.11 Občina Žiri ima izdelan načrt civilne zaščite in re
ševanja.
I/4.4. Zasnova posegov na najboljša kmetijska zemljišča
(1) Na najboljših kmetijskih zemljiščih je gradnja objek
tov dopustna le, če ni mogoče uporabiti zemljišč, ki so manj
primerna za kmetijsko pridelavo. V tem primeru se zemljišča
za gradnjo objektov praviloma določijo na osnovi ovrednotenih
variantnih predlogov glede na njihov funkcionalni, varstveni in
ekonomski vidik ter glede na njihovo sprejemljivost v lokalnem
okolju (6. člen ZUreP-1 v povezavi z 2. členom ZKZ). Če se
zaradi izgradnje infrastrukturnih objektov (ceste, vodne aku
mulacije in podobno) ali izgradnje stanovanjske in drugačne
kompleksne graditve povzroči razdrobljenost kmetijskih ze
mljišč, težji dostop do njih ali težja obdelava, mora investitor
takih objektov plačati stroške za potrebe agrarne operacije
(43. člen ZKZ).
(2) Pri presoji utemeljenosti širitev stavbnih zemljišč in
drugih območij na najboljša kmetijska zemljišča, se v okviru
priprave izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta
preverjanja ali:
– predvideni koncepti širitev posameznih območij pose
gajo na območja najboljših kmetijskih zemljišč,
– so predvideni koncepti širitev strokovno in podatkovno
ustrezno obrazloženi. Obrazložitve vsebujejo: osnovne podatke o
širitvah – površina in grafični prikaz na podlagi veljavnega občin
skega prostorskega akta v preglednem merilu v pisni in digitalni
obliki; prikaz načrtovanih sprememb z vidika kvalitete (kategori
zacija zemljišč) in obdelanosti (dejanska raba); prikaz variantne
rešitve, ki najmanj prizadene najboljša kmetijska zemljišča,
– je v gradivu dovolj jasno in nedvoumno obrazložen
namen širitvenih konceptov,
– so med predlogi tudi posegi, ki jih predpisi ne dopušča
jo, kot so npr. razpršene gradnje, ki posegajo navzven v odprt in
nenačet kmetijski prostor, posegi, ki otežujejo ali onemogočajo
kmetijsko dejavnost, posegi na območja kmetijskih zemljišč,
ki so bila meliorirana in/ali komasirana z javnimi sredstvi in
prispevki kmetov.
(3) Strokovne podlage izvedbenega dela občinskega pro
storskega načrta morajo pri poseganju na najboljša kmetijska
zemljišča na nivoju občine vsebovati:
– splošne analize načrtovanih sprememb z vidika kvali
tete (kategorizacija zemljišč) in obdelanosti kmetijskih zemljišč
(dejanska raba) in analiza načrtovanih sprememb z vidika
izvedenih melioracij – komasacij oziroma katerih koli drugih
izboljšav kmetijskih zemljišč,
– analize prizadetosti kmetijskih gospodarstev in kmetij
ske proizvodnje v občini,
– analize sanacije kmetijskih zemljišč v smislu nadome
ščanja izgubljenega resursa in ohranjanja proizvodnih kapacitet
s predloženim pregledom površin, ki se nadomestno usposa
bljajo za potrebe
– kmetovanja.
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I/5. Ukrepi za izvajanje strategije prostorskega razvoja
Občine Žiri
Opredelitev potrebnih ukrepov za izvajanje
(1) Priprava Strategije prostorskega razvoja Občine Žiri
je bil dalj časa trajajoči proces, ki se izvaja s koordinacijo
programov, ki so pomembni za izvajanje prostorske strategije,
opredelitvijo nalog in aktivnosti nosilcev urejanja prostora ter
drugih subjektov, pristojnih za uresničevanje prostorske stra
tegije, koordinacijami aktivnosti za zagotavljanje skladnosti ra
zvojnih dokumentov in prostorskih aktov s prostorsko strategijo
(priprava vrste obveznih in drugih strokovnih podlag) ter spre
mljanjem izvajanja priprave prostorske strategije. Prostorska
strategija se bo uresničevala zlasti s koordinacijo razvojnega
in prostorskega načrtovanja, državnimi in evropskimi finančnimi
spodbudami ter spodbujanjem prostorskega razvoja s pomo
čjo izmenjave informacij, usmerjanja raziskovanja, koordinacijo
delovanja organov javne uprave ter institucij urejanja prostora.
Po uveljavitvi SPRO bodo te naloge programsko dodelane ter
opremljene kot usmeritve vsem tangiranim subjektom (nosilci
urejanja prostora, službe in organizacije odgovorne za izvajanje
SPRO ...). Operacionalizirane bodo v prostorskem redu Občine
Žiri in v delih kompleksnih posegov v izvedbenih prostorskih
aktih.
(2) Občina Žiri bo po sprejetju SPRO določila ukrepe Ob
čine in posameznih nosilcev urejanja prostora, zlasti kot:
– opredelitve v zvezi z uresničevanjem prioritet in usmeri
tev za dosego ciljev prostorskega razvoja Občine Žiri določenih
z zasnovo razmestitve dejavnosti v prostoru,
– programe in projekte za urejanje krajine (Natura 2000)
in za razvoj in urejanje urbanistične zasnove ter drugih prostor
skih ureditev (obvoznica, pokopališče ipd.);
– posamezne prostorske ukrepe;
– ukrepe v zvezi z opremljanjem in urejanjem zemljišč
za gradnjo;
– ukrepe za stalno spremljanje stanja v prostoru s poroči
lom o spremljanju stanja na področju urejanja prostora.
(3) Glede na to, da SPRO določa urbanistično zasnovo,
bo občina zanjo zgoraj navedene ukrepe opredelila še pose
bej.
(4) V času do sprejetja prostorskega reda Občine Žiri je
Občina Žiri v lokacijskih informacijah izdanih za potrebe gra
dnje enostavnih objektov po Pravilniku o vrstah zahtevnih, manj
zahtevnih in enostavnih objektov (Uradni list RS, št. 114/03)
dolžna navesti obveznost pridobitve soglasja Občine Žiri. Če
občina presodi, da soglasje ni potrebno, se gradnja lahko izva
ja. Če občina presodi, da je soglasje potrebno, je brez njenega
soglasja, v skladu z določili drugega odstavka 33. člena prej
navedenega Pravilnika, gradnja prepovedana.
II. URBANISTIČNA ZASNOVA MESTA ŽIRI
II/1. Uvodne določbe
Splošno
Urbanistična zasnova mesta Žiri določa prostorski razvoj
mesta v tekoči prihodnosti. Urbanistična zasnova predstavlja
osnovo za tekoče planiranje pa tudi izhodišče za bodoče ur
banistične zasnove.
Ureditveno območje urbanistične zasnove
(1) Ureditveno območje Urbanistične zasnove zajema
območja poselitve, odprte in zelene površine ter kmetijske in
gozdne površine.
(2) V Občini Žiri se nahaja eno urbano naselje (mesto Žiri)
z območjem funkcionalno povezanih naselij (Selo, Dobračeva,
Rakulk, Nova vas, Stare Žiri), ki se glede na svojo funkcijo v
prostoru podrobneje ureja z urbanistično zasnovo. V ureditveno
območje so poleg območij strnjene pozidave in območij, pred
videnih za njihovo širitev, vključena tudi območja kmetijskih
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zemljišč, gozdov oziroma voda, ki se jim raba ohranja, vendar
je na določenih območjih podrejena potrebam športa in rekre
acije na prostem ter zelenim površinam.
(3) Ureditveno območje Urbanistične zasnove obsega
sedem zaokroženih funkcionalnih enot, in sicer:
– Funkcionalna enota mesta Žiri (Ž), ki leži na sredi Žiro
vske kotlinice,
– Funkcionalna enota naselja Stare Žiri (SŽ), ki predsta
vlja stari del mesta Žiri,
– Funkcionalna enota naselja Dobračeva (D),
– Funkcionalna enota naselja Selo (SE),
– Funkcionalna enota naselja Rakulk (R),
– Funkcionalna enota naselja Nova vas (NV),
– Funkcionalna enota zelenih površin (Z).
II/2. Zasnova razporeditve dejavnosti v prostoru
urbanistične zasnove
(1) Zasnova razporeditve dejavnosti v prostoru je določe
na s Strategijo prostorskega razvoja Občine Žiri, kjer je dolo
čena namenska raba prostora. Na karti zasnove razporeditve
dejavnosti v prostoru je predstavljeno celotno območje urba
nistične zasnove in prikazuje namembnost osnovnih mestnih
delov in dejavnosti, ki naj se v njih odvijajo.
(2) Urbanistična zasnova ne uvaja novih razporeditev
dejavnosti, temveč samo natančneje usmerja obstoječe dejav
nosti tako, da se zmanjšujejo potenciali za konflikte v prostoru
ter, da se racionalizira prostorska organiziranost. Določajo se
območja čiste stanovanjske gradnje, kjer se izključuje moteča
proizvodna dejavnosti. Proizvodne dejavnosti se sistematično
usmerja v gospodarsko cono mesta. Natančneje se določa
območja kjer je dopustna mešana namenska raba za stano
vanjske, družbene in poslovne dejavnosti, ki sodijo v mestno
središče. Takšna raba se usmerja na površine vzdolž glavne
mestne ceste. Uvaja se obsežno zeleno območje vzdolž reke
Sore, ki bo omogočalo uresničitev športno-rekreativnih in nara
vovarstvenih programov na urejenih zelenih površinah na robu
mesta. Mesto je resda obdano z bogastvom bližnjih naravnih
zelenih ambientov vendar pa mu primanjkuje urejenih (pri)
mestnih zelenih površin.
(3) V Urbanistični zasnovi mesta Žiri in ostali poselitvi se
načrtuje racionalna raba zemljišč in objektov, to je prostorsko
razporejanje zemljišč po namenski rabi in dejavnosti, ki jih
izvajajo različni uporabniki prostora, ter določijo vzvodi za ure
sničevanje načrtovanega razvoja.
(4) Pri prostorskem razporejanju zemljišč po namenski
rabi in dejavnosti znotraj naselij se strmi k takšnemu prepletu
funkcij, ki so medsebojno združljive in ne motijo druga druge,
ki se medsebojno dopolnjujejo in ne slabšajo bivalnega, delov
nega, prostočasnega in drugega okolja.
(5) Zaradi obstoječih konfliktov v prostoru glede mešanja
stanovanjske in proizvodne rabe se predvidi ločevanje tistih na
selij oziroma stanovanjskih območij, kjer je dopustna kombina
cija z določenimi proizvodnimi in poslovnimi programi ter tista
stanovanjska območja, kjer je dopustna izključno stanovanjska
funkcija z minimalnim obsegom spremljajočih dejavnosti. V
območjih kjer je dopustna kombinirana raba se določi omejitve
glede vrste in obsega drugih dejavnosti. Za obstoječe poslovne
in proizvodne dejavnosti v naseljih se poda omejitve glede bo
dočih sprememb, oziroma zahteve za njihovo selitev.
(6) V območju Urbanistične zasnove so opredeljene na
slednje dejavnosti:
– stanovanja s spremljajočimi oskrbnimi in storitvenimi
dejavnostmi,
– proizvodne dejavnosti,
– družbena infrastruktura,
– mešana območja,
– šport, rekreacija in zelene površine.
Razporeditev dejavnosti v funkcionalnih enotah UZ
(1) Funkcionalna enota mesta Žiri (Ž) predstavlja obmo
čje poselitve, ki združuje stanovanjsko pozidavo, s prepletom
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centralnih in družbenih dejavnosti, proizvodnih dejavnosti ter
športnih dejavnosti.
(2) Funkcionalna enota Stare Žiri (SŽ), predstavlja prvo
tno naselje s poudarjeno bivalno funkcijo v prepletu s kmetij
skimi gospodarstvi, ter manjšim osrednjim jedrom trgovskih in
centralnih dejavnosti, ter območjem zbirnega centra komunal
nih odpadkov.
(3) Funkcionalna enota Dobračeva (D) predstavlja ob
močje poselitve, ki se zrašča z mestom Žiri. Združuje pretežno
stanovanjsko pozidavo s prepletom mešanih dejavnosti in cen
tralno pokopališče z zelenim pasom.
(4) Funkcionalna enota Selo (SE) predstavlja v glavnem
stanovanjsko pozidavo. V enoti se nahaja rezervat za čistilno
napravo Selo.
(5) Funkcionalna enota Rakulk (R) predstavlja pretežno
stanovanjsko pozidavo v prepletu s kmetijskimi gospodarstvi.
(6) Funkcionalna enota Nova vas (NV) predstavlja pre
težno stanovanjsko pozidavo v prepletu s kmetijskimi gospo
darstvi.
(7) Funkcionalna enota Zelene površine (Z) predstavlja
povezovalno os vseh poselitvenih segmentov in združuje
območja kmetijskih zemljišč, zeleni pas s prostočasnimi in
športno rekreativnimi dejavnostmi, ter območje prometnega
koridorja.

II/3. Koncept prenove in koncept širitve
(1) Notranji razvoj naselja temelji na prenovi in intenziv
nejši izrabi obstoječih urbanih površin.
(2) Notranji razvoj naselij ima prednost pred širjenjem
na nova območja. Teži k zgoščevanju poselitve v nepozidanih
območjih stavbnih zemljišč ob upoštevanju zagotovitve kvali
tetnih bivanjskih pogojev z zadostnimi funkcionalnimi zemljišči,
zelenimi in rekreativnimi območji.
(3) Pri načrtovanju prenove se upošteva ohranjeno iden
titeto naselja ali dela naselja in skrbi za uravnoteženo razmerje
med grajenimi in odprtimi površinami v naselju.
(4) Pri urejanju in načrtovanju razvoja dela naselja s kva
litetno stavbno dediščino se uporabi varstvene in razvojne
principe načrtovanja, zlasti se ohranja kvalitetno stavbno ali
urbano strukturo in njune razpoznavne značilnosti, ter uvaja
ponovno rabo.
(5) Prenova ima prednost pred novogradnjo predvsem v:
5.1 območju naselbinske dediščine Žiri–Vaško jedro Stare
Žiri, kjer je potrebno zagotoviti pogoje za kakovostno prenovo
z izvedbo izvedbenih načrtov in ohraniti zgodovinski značaj
naselja ali dela naselja ter vse materialne, kulturne in zgodovin
ske sestavine, ki ga določajo in katerih ogrožanje bi prizadelo
avtentičnost, v skladu z usmeritvami za varovanje naselbinske
dediščine;
5.2 v arheološkem območju Ledinica (območje leži delno
v UZ), kjer naj se nova poselitev območju izogne. V robne dele
najdišč in v najdišča znotraj urbanih območij se lahko posega
le, če ni možno najti druge rešitve in le na osnovi rezultatov
predhodno izvedenih arheoloških raziskav;
ter v primeru posameznih objektov stavbne dediščine, njihovih
ambientov in pripadajočih odprtih prostorov, ki so sestavni del
celovite krajinske in naselbinske kvalitete in prepoznavnosti. Ti
se smiselno varujejo po vseh zakonskih in pravnih podlagah.
(6) Prenova obstoječih poselitvenih območij mora inten
zivirati izkoriščenost komunalne infrastrukture in obstoječega
stavbnega fonda.
(7) Prenova območij stanovanj s spremljajočimi oskrbnimi
in storitvenimi dejavnostmi je usmerjena v intenzivnejšo izrabo
obstoječih objektov in povečanje gostote pozidave. Predno
stno je potrebno težiti k urejanju javnih površin – pločniki,
javna parkirišča, ekološki otoki, otroška igrala, javne ploščadi.
Ohranjati je potrebno vzorec pozidano-zeleno. Širitve novih
poselitvenih površin morajo biti izvedene načrtno, s predhodno
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izvedeno javno infrastrukturo in določenimi prostorskimi pogoji
z namenom zmanjšanja konfliktov z naslova vpliva objektov
na okolico.
(8) Prenova proizvodnih površin mora obsegati zunanjo
podobo objektov, ureditev parkirnih površin v ustreznem raz
merju do zelenih površin. Zadostiti je potrebno okoljevarstve
nim zahtevam. Urediti je potrebno nadomestne dovozne poti
za tovorni promet in s tem razbremeniti glavno mestno ulico.
Širitev novih proizvodnih površin mora temeljiti na prostorskem
načrtu, ki bo določil komunalno opremljanje in omogočil sanaci
jo prostorskih problemov obstoječih proizvodnih območij.
(9) Območja objektov družbene infrastrukture se morajo
preurediti tako, da bodo ustrezneje povezana z ostalo mestno
infrastrukturo, hkrati pa ohranjala specifične pogoje za posa
mezno dejavnost. Območje šole se mora dopolniti s športnim
programom in prometno infrastrukturo tako, da bo ta program
dostopen tudi zunanjim uporabnikom. Ostali javni objekti druž
bene infrastrukture so prvenstveno potrebni prenove zunanjih
površin. Za te ureditve bo potrebno izvesti celovitejše preure
ditve nepozidanih površin.
(10) Območja z mešanimi dejavnostmi, so območja v
katere se prednostno usmerja centralne dejavnosti. Obstoječa
morfologija pozidave se podredi tehnologijam predvidenih de
javnosti. Arhitektura objektov mora odražati dejavnosti v njih.
Ureditve zunanjih površin so prednostno pogojene z zagota
vljanjem parkirnih površin in peščevih površin.
(11) Šport, rekreacija in zelene površine. Prenova obsto
ječih površin za namen športa ni smiselna. Te dejavnosti se
usmerjajo na nove površine. Nove površine morajo zagotavljati
zadosten prostor za ureditev celovite ponudbe. Te prostorske
ureditve terjajo čimprejšnjo realizacijo, ker obstoječe stanje
ne ustreza niti sedanjim potrebam niti razvojnim. Rekreacija v
zelenem okolju se usmerja v nove zelene površine vzdolž reke
Sore. Posegi v ta prostor morajo omogočati ureditev športne
infrastrukture ob istočasnem varovanju naravnega prostora.
II/4. Zasnova namenske rabe površin
Stanovanja s spremljajočimi oskrbnimi in storitvenimi
dejavnostmi
(1) V okviru Urbanistične zasnove se obstoječa stano
vanjska območja smiselno zaokrožuje. Povečanje območij za
individualno stanovanjsko gradnjo v okviru Urbanistične za
snove je načrtovana v smislu prostorskega zaokroževanja ter
širitve obstoječih poselitvenih območij.
(2) Poleg obstoječega območja večstanovanjske gradnje
(Ž-S8) se novih površin za večstanovanjsko gradnjo ne pred
videva.
(3) V stanovanjskih območjih se zagotavlja različne tipe
stanovanj, ki omogočajo mešano socialno strukturo stanoval
cev in ustrezajo tipološko diferencirani strukturi družin. Tipe
zazidave se usklajuje z obstoječo pozidavo, ob upoštevanju
sodobnih trendov v arhitekturi. Pri tem se sledi načelom kvalite
tnega bivalnega okolja, ki se med drugim zagotavlja z ustrezno
gostoto zazidave, estetskim oblikovanjem celotnega stanovanj
skega območja (soseske), kakor tudi posameznih stavb. Teži
se k razvoju takšne oblike stanovanjske zazidave, ureditve in
medsebojne razmestitve objektov, ki vzpodbujajo socialne stike
in zagotavljajo primerno večje gostote zazidave, istočasno pa
zagotavljajo tudi zadostne javne, predvsem zelene površine. V
stanovanjskem območju se teži k zagotavljanju peš dostopnosti
do vseh potrebnih vsakodnevnih storitev.
(4) V stanovanjskih območjih se zagotavlja primerno
opremljenost z oskrbnimi in storitvenimi dejavnostmi, špor
tnimi objekti ter rekreacijskimi in zelenimi površinami. Te de
javnosti morajo biti skrbno umeščene v prostor, tako da ne
slabšajo pogojev za osnovno namensko rabo – stanovanja.
V stanovanjskih območjih so lahko dejavnosti varstva otrok,
trgovske, uslužno-obrtne, dejavnosti intelektualnih in umetni
ških storitev ter druge dejavnosti, ki ne poslabšujejo kakovosti
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bivalnega okolja in prispevajo k bolj racionalni izrabi površin,
komunalnih in prometnih omrežij ter celovitemu delovanju
naselja.
(5) V stanovanjska območja tako lahko umestijo spre
mljajoče dejavnosti, kadar so namenjene oskrbi prebivalcev
predmetnega območja stanovanj, kadar s svojim delovanjem
ne povzročajo hrupa, onesnaženja zraka, voda, svetlobnega
in drugega onesnaževanja, ki presega predpisane standarde
kakovosti okolja, in kadar se zanje zagotovijo ustrezne površine
za mirujoči promet.
(6) V stanovanjskih območjih se zagotavlja dobro dosto
pnost do centralnih in zaposlitvenih območij.
(7) Posamična stanovanjska gradnja v okviru UZ bo mo
žna kot zapolnjevanje prostih površin in zaokroževanje površin
znotraj naselij in v okviru obstoječih stavbnih zemljišč.
Proizvodne in druge gospodarske dejavnosti
(1) Državna strategija prostorskega razvoja spodbuja ra
zvoj večjih proizvodnih in poslovnih con in s tem preprečuje
drobljenje regijskega potenciala, tako s stroškovnega kot tudi
z mednarodno konkurenčnega vidika. V območju Urbanistič
ne zasnove se nahaja gospodarska cona Žiri. Leži v mestu
Žiri, izven stanovanjskih območij zahodno od centra do reke
Sore. Gospodarska cona se sestoji iz osnovnega območja in
rezervnih površin v jugozahodnem delu. Za te površine je pred
videno urejanje z občinskim lokacijskim načrtom. To območje
se sprosti za pozidavo po izkoriščenju preostalih površin v
gospodarski coni ali ob nakazanih dejanskih potrebah po teh
površinah v skladu s predvidenimi investicijami. Poseg na te
površine je mogoč izključno na podlagi urbanistične pogodbe
med investitorjem in Občino Žiri, kjer se opredelijo obveznosti
in obseg posega. Za razvoj gospodarske cone je potrebno
zagotoviti osnovne pogoje. Lokacija gospodarske cone v Žireh
sovpada z naravno vrednoto – Mokrotni travniki na Žirovskem
polju v Žireh. Te površine so nujne za potrebe gospodarskega
razvoja in kvalitete splošnega obstoja Občine Žiri. Rezervati
za mokrotni travnik se vzpostavijo v zelenem pasu, ki poteka
vzdolž reke Sore.
(2) Na območju industrijske cone občina razpolaga z za
dostnimi površinami za poslovno-proizvodne dejavnosti oziro
ma površinami za razvoj kombinirane proizvodne, storitvene
in trgovske dejavnosti. Trend gospodarskega razvoja ne kaže
bistvenih potreb po povečanju razpoložljivih površin za proi
zvodne dejavnosti, zato bomo pozornost posvetili intenziviranju
ekološko nespornih proizvodnih programov znotraj za to že
opredeljenega območja.
Družbena javna infrastruktura
Zagotavlja se ustrezno razporejenost in dostopnost pro
gramov družbenih dejavnosti v mestu Žiri. V območju Maršaka
je predvidena izgradnja doma starejših občanov, športno rekre
acijskega centra ter bencinskega servisa ob bodoči obvoznici;
v območju med šolo in reko Soro je predvidena širitev za po
trebe osnovnošolskih dejavnosti (športna igrišča, telovadnica,
parkirišče ipd.).
Mešana območja, centralne dejavnosti in posebne
dejavnosti
(1) Mešana območja v okviru UZ zagotavljajo osrednje in
mešane površine namenjene bivanju, proizvodnim in storitve
nim dejavnostim.
(2) V mešanih območjih se zagotavlja vitalnost, privlač
nost in programska pestrost posameznih mestnih predelov z
vertikalnim mešanjem dejavnosti (po nadstropjih), horizontal
nim nizanjem dejavnosti (trgi in ulice), združevanjem dejavnosti
po območjih.
(3) V okviru Urbanistične zasnove se zagotavlja dobro
razporeditev in dostopnost do območij centralnih dejavnosti.
Vanje bodo vključene stanovanjske ter druge rabe in dejav
nosti, ki preprečujejo pojave monofunkcionalnosti, socialne
izločenosti in druge oblike urbane degradacije.
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(4) Upravne, kulturne, izobraževalne in oskrbne funkcije
so locirane vzdolž Loške, Jobstove in Starožirovske ceste. V
teh območjih se zagotavlja ustrezno dostopnost, z možnostjo
urejenih površin za mirujoči promet. Na celotnem območju
se namenja pritličja obstoječih objektov za centralne funkcije
oziroma se objekte revitalizira vključno z zunanjo ureditvijo
(mikrourbana oprema). Znotraj omenjenih območij se nahajajo
nekateri objekti kvalitetnejše stavbne dediščine, pri katerih je
za posege potrebno upoštevati mnenje pristojne spomeniško
varstvene službe.
(5) Območja centralnih dejavnosti v prepletu s stano
vanjsko gradnjo se nahajajo tudi središču Stare Žiri. Znotraj
območja se nahaja zavarovano območje kulturne dediščine
Žiri–Vaško jedro Stare Žiri, ki se ureja s podrobnejšimi merili in
pogoji za urejanje prostora ali podrobnim prostorskim načrtom.
Podrobnejše usmeritve za varovanje naselbinske dediščine
bodo določene v fazi priprave prostorskega reda.
(6) Centralno pokopališče za potrebe celotne občine je
na Dobračevi, kjer so zagotovljene zadostne površine za ši
ritev. Okrog pokopališča so predvidene nove mestne zelene
površine v funkciji tamponske cone in kot rezervat za bodoče
širitve pokopališča.
Gospodarska javna infrastruktura
(1) V okviru UZ se skrbi za skladno komunalno opremlja
nje poselitvenih območij, pri čemer se izhaja iz znanih načel,
ki jih poudarja tudi državna strategija. Občina bo zemljišča
poselitvenih območij v UZ opremljala s potrebno komunalno
infrastrukturo, ki zagotavlja oskrbo s pitno vodo in energijo,
odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter javno cestno
omrežje. Manjkajočo komunalno infrastrukturo se dograjuje,
dotrajane in preobremenjene kanalizacijske sisteme se sanira
in posodobi.
(2) Na območju UZ se bo zgradilo manjkajoče kanali
zacijsko omrežje s priključitvijo območij Rakulka, Dobračeve,
dela Nove vasi in Račeve na čistilno napravo. V bližini Sela, se
predvideva izgradnja čistilne naprave.
(3) Na območjih strnjene pozidave se zagotavlja ločeno
odvajanje odpadne in padavinske vode.
(4) V naselju Žiri, znotraj UZ, je osnovno kanalizacijsko
omrežje s centralno biološko čistilno napravo, na katero so
poleg večine gospodinjstev in meteornih vod priključena vsa
industrijska podjetja. Sedanjo čistilno napravo Žiri je potrebno
vzdrževati, po potrebi razširiti in sanirati tako, da bo stopnja
očiščenja večja.
(5) Na območju UZ, kjer ni izvedenega osnovnega kanali
zacijskega omrežja je potrebna sanacija obstoječih greznice in
gnojničnih jam, tako da bodo ustrezale predpisom.
Javne površine s površinami za šport in rekreacijo
ter zelene površine
(1) Površine javnega interesa prispevajo k delovanju in
percepciji mesta Žiri z okolico ter so generatorji socialnih
interakcij med prebivalci.
(2) Zasnova površin javnega interesa združuje točkovne
elemente: območja družbene rabe, odprti prostori ob javnih
ustanovah, pokopališče in pomembnejše ulice ter določena
območja v zelenem pasu (kopališče na Selu, območja obvodne
rekreacije, čolnarna, teniška igrišča). Zasnova površin javnega
interesa se na območju zelenega pasu prepleta z interesom
varstva narave.
(3) V urbanistični zasnovi so upoštevane potrebe po za
gotovitvi zadostnih površin za šport, rekreacijo, zelene površine
in mirujoči promet.
(4) Centralne športno rekreativne površine mesta Žiri so
predvidene v Mršaku, zagotovljene pa so tudi v predelih nepo
sredno ob družbeni infrastrukturi (šola, vrtec ipd.).
(5) Površine poti za kolesarje in pešce so del javnih odpr
tih prostorov naselja, zato jih je potrebno načrtovati usklajeno
z zelenimi površinami in drugimi javnimi odprtimi prostori. Pod
pira se širjenje centralnih peš površin in razvoj kolesarskega
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mestnega omrežja ter razvoj javnega potniškega prometa ter
omejuje spreminjanje pomembnih zelenih površin v površine
za parkiranje.
II/5. Zasnova infrastrukturnih sistemov
Splošno
Infrastrukturna omrežja se razvijajo v skladu s prostorski
mi potrebami in potrebami gospodarskega razvoja. Dosedanja
infrastrukturna opremljenost se bo v bodoče dopolnjevala na
območjih z neustrezno ali pomanjkljivo komunalno in energet
sko opremo, izboljševala pa se bo tudi v smislu preprečevanja
možnosti onesnaženja in zmanjšanja obremenitev naravnih
vrednot. Razvoj gospodarske javne infrastrukture se bo usmer
jal v skupne koridorje.
Razvoj prometne infrastrukture
(1) Cestno omrežje: Predvidena je izgradnja nadomestne
ceste za regionalno cesto RII – 408. Trasa te ceste predstavlja
osrednjo mestno ulico. Selitev trase državne ceste na lokacijo
vzdolž reke Sore bi hkrati omogočila neposredno napajanje
gospodarske cone. Na obstoječi trasi se uredi osrednja mestna
ulica s potrebni elementi urbane opreme.
(2) Javni potniški promet in prometna vozlišča za javni
potniški promet:
(3) Za potrebe javnega potniškega prometa se uredi vme
sna avtobusna postajališča na razdaljah približno 400 m vzdolž
Loške, Jobstove in Starožirovske ceste.
(4) V urbanem območju se spodbuja razvoj nemotorizira
nega prometa kot sta kolesarjenje in pešačenje.
(5) V Žireh je prednostnega pomena povezava pešca
in kolesarja iz posameznih pretežno stanovanjskih območij s
centrom, ter z delovnimi mesti v gospodarski coni.
ture

Razvoj energetske in telekomunikacijske infrastruk-

(1) Energetski sistemi v mestu Žiri se razvijajo tako, da je
zagotovljena varna in zanesljiva preskrba in hkrati tako, da so
med seboj usklajeni in dopolnjujoči ter fleksibilni.
(2) Oskrba z električno energijo je zagotovljena iz obsto
ječe RTP Žiri.
(3) Elektroenergetske koridorje se združuje s koridor
ji ostale energetske in druge infrastrukture. V stanovanjskih
območjih in na območjih kulturne dediščine se daje prednost
kabelski izvedbi.
(4) Mesto bo sledilo razvoju telekomunikacijske infrastruk
ture v državi s prvenstvenim ciljem menjave zračnih telekomu
nikacijskih vodov z zemeljskimi kabli.
(5) Predvideva se izgradnja TK omrežja s pripadajočimi
kabli najsodobnejših tehnologij in ustrezno kabelsko kanali
zacijo na področju vseh novogradenj, urbanističnih načrtov,
poslovnih prostorov in zgradb v smislu posodobitve omrežja z
novimi kapacitetami in novimi tehnologijami.
Razvoj oskrbe z vodo, odvajanje odpadne in padavinske vode ter ravnanje z odpadki
(1) Za ustrezno oskrbo s pitno vodo se spodbuja obnova
in posodobitev vodooskrbnih sistemov ter njihovo povezovanje
v bolj racionalne, učinkovite in strokovno nadzorovane sisteme
na celotnih poselitvenih območjih.
(2) Zgradi se manjkajoče kanalizacijsko omrežje s priklju
čitvijo območij Rakulka, Dobračeve, dela Nove vasi in Račeve
na čistilno napravo. Predvidi se lokacija nove čistilne naprave
za območje Selo.
(3) Na območjih strnjene pozidave se zagotavlja ločeno
odvajanje odpadnih voda v centralno čistilno napravo in pada
vinskih voda v bližnje odvodnike.
(4) Potrebna je sanacija obstoječih greznice in gnojničnih
jam, tako da bodo ustrezale predpisom.
(5) V mestu je organiziran sistem ločenega zbiranja od
padkov po zabojnikih.
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Usmeritve za pokopališko dejavnost
V mestu Žiri je predvidena širitev obstoječega pokopališča
v Dobračevi. Površine ob pokopališču se uredijo kot mestne
zelene površine.
II/6. Zasnova ureditve zelenih in športno-rekreativnih
površin
(1) Mesto Žiri potrebuje za svojo »mestnost« tudi ureje
ne javne zelene površine. V mestu ni javnih parkov, urejenih
drevoredov in obsežnejših javnih zelenic. Neposredna bližina
kultivirane in neokrnjene narave zmanjšuje povpraševanje po
tovrstnih ureditvah. Sodoben način življenja, lastniške pravice
in celovitost zasnove mesta terjajo drugačen pristop pri zado
voljevanju tovrstnih potreb.
(2) Zasnova zelenega sistema mesta Žiri z okolico za
gotavlja bivalne kakovosti in ureja podobo mesta ter ostalih
naselij ter ustvarja povezave med mestnimi območji. Območje
UZ zajema novo oblikovani zeleni pas, ki vključuje kmetijske,
gozdne in druge zelene površine ter vodne površine reke
Sore, z ureditvijo posameznih ambientov namenjenih rekreaciji
(kopališče na Selu, teniško igrišče, …), sprostitvi in povezavi
grajenih ter odprtih zelenih struktur.
(3) Glavna povezovalna os zelenega pasu je sprehajalnorekreacijska krožna pot, ki vodi čez celotno območje in vključuje
območja obvodnih površin reke Sore, gozdnih robov, kmetijskih
zemljišč, območja naravnih vrednot (vodotok Poljanska Sora,
mokrišča), območji kulturne dediščine (arheološko območje
Ledinice s cerkvijo Sv. Ane in naselbinsko območje Žiri–Vaško
jedro Stare Žiri), lokacijo ribnika zunaj južnega roba zelenega
pasu … Na sprehajalno- rekreacijsko pot so omogočene preč
ne povezave naselji in zaledja.
(4) V območju zelenega pasu se nahaja območje opušče
ne deponije gradbenih odpadkov, za katero je po končanju sa
nacijskih del v severnem delu območja predvidena postavitev
konjske maneže, v južnem delu pa postavitev strelišča.
(5) V območju zelenega pasu so vse dejavnosti, vključ
no s kmetijskimi podrejene športno rekreativnim dejavnostim
v zelenem prostoru, vodo in naravovarstvenim zahtevam. V
zasnovi zelenega pasu se upošteva vidik naravovarstvene,
okoljevarstvene, prostorske in družbene funkcije zelenih in
odprtih površin.
(6) Ureditve javne komunalne infrastrukture za to območje
ali za širše potrebe se v tem območju lahko izvajajo.
II/7. Zasnova prostorskih ureditev v zvezi z varstvom
pred naravnimi in drugimi nesrečami
(1) V Urbanistični zasnovi Žiri se v poplavnih, erozijskih,
območjih ne načrtuje prostorskih ureditev oziroma dejavnosti,
ki lahko te procese sprožijo.
(2) V celotnem območju urbanistične zasnove veljajo
običajni oziroma zahtevni protierozijski ukrepi po Zakonu o
vodah.
(3) Na poplavnih površinah je potrebno upoštevati vse
ukrepe iz področnih predpisov, na teh površinah ni dovoljenja
novogradnja bivalnih objektov.
(4) Za vse posege v območju predvidenih vodnih zadrže
valnikov je potrebno pridobiti vodno soglasje.
II/8. Usmeritve za urbanistično, arhitekturno in krajinsko
oblikovanje naselja in ohranjanje arhitekturne identitete
naselja
(1) V okviru urbanistične zasnove se stremi k urejenemu
in prostorsko uravnoteženemu,oblikovno skladnemu razvoju
posameznih naselij znotraj UZ. Zagotavlja se arhitekturno pre
poznavnost na ravni celotnega naselja in na ravni posamezne
funkcionalne enote.
(2) Pri oblikovanju naselij se varuje podobo, merilo in
krajinski okvir. Za vsa naselja znotraj UZ je potrebno upoštevati
pomembnejše robove naselji kot tudi gozdne robove, kateri
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omejujejo širitev naselji na odprte zelene prostore ter gozdna
območja in hkrati vzdržujejo podobo, merilo in krajinski okvir.
Predvsem za območje vaškega jedra Stare Žiri je potrebno
poostreno varovanje roba naselja.
(3) Intenzivirati je potrebno pozidavo v zaokroženih delih
naselja. Ohranjati je potrebno zelene prekinitve med posame
znimi deli naselja: Selo–Dobračeva, Stara vas–Dobračeva,
Dobračeva–Rakulk, Stara vas–Rakulk in Stara vas–Nova vas.
Deli naselja, ki prehajajo v zeleno okolico naj ohranijo prime
stno morfologijo – povečan delež zelenih površin znotraj sicer
strnjene pozidave.
(4) Urbane kvalitete Dobračeve in Starih Žirov je potrebno
ohranjati in adaptirati za sodobne programe dejavnosti.
(5) Pri zasnovi urbanističnih potez je potrebno vključiti
glavne grajene dominante prostora (cerkev na Ledinici na
Dobračevi in Tabor v Starih Žireh).
(6) Osrednje mestne ulice se morajo urejati z določenimi
merili za oblikovanje fasadnega niza in urbane opreme.
(7) Površine vzdolž vodotokov se namenijo urejeni obvo
dni vegetaciji. Te površine naj se na mestih kjer prostor dopu
šča razširijo v mestne zelenice.
(8) Posebna pozornost se nameni tudi oblikovanju obmo
čja predvidene obvoznice, mestne vpadnice, uličnega, cestne
ga in obcestnega prostora, pomembnih vozlišč, zelenih površin
in drugih odprtih površin.
II/9. Zasnova prostorskih ureditev, pomembnih za
urejanje prostora v naselju
Zasnova prostorskih ureditev, pomembnih za urejanje
prostora v okviru UZ določa prostorske ureditve, ki zaradi ob
sega, oblike, tehnoloških rešitev ali drugih razlogov zahtevajo
prostorske prilagoditve ali prerazporeditve obstoječih dejav
nosti in rabe prostora v naselju. S SPRO Žiri se spremembe
obstoječih dejavnosti v okviru UZ opredeljujejo na naslednjih
območjih:
– v območju vseh večjih širitev naselji za stanovanjsko
dejavnost: območje Ž-S9 (Stara vas - ob Jezernici), SŽ-3(Za
hodno od centra Starih Žirov), D-1 (Dobračeva), prav tako kot
tudi na vseh ostalih novih poselitvenih območjih(vse manjše
zapolnitve in zaokrožitve);
– v naselju Dobračeva, kjer se obstoječe proizvodno ob
močje (PP) ukinja in spreminja v območje mešanih dejavnosti
(M),
– v območju Obrti in stanovanj, ki obsega območje med
gospodarsko cono ob Kladivarju in pretežno stanovanjsko gra
dnjo ob Loški cesti se spreminja v območje mešanih dejav
nosti,
– območja centralnih dejavnosti in stanovanjske gradnje:
Center Žiri, ob cerkvi, Stara vas, stari del Žirov, Dobračeva
Center1, Dobračeva Center2 se preimenujejo v mešana ob
močja,
– v območju zelenega pasu, kjer se predvidevajo športnorekreativne dejavnosti,
– v vseh večjih območjih krčitev poselitvenih območij (vra
čanje v kmetijsko rabo).
II/10. Usmeritve za varstvo okolja, ohranjanje narave in
varstvo kulturne dediščine
Usmeritve za varstvo okolja
(1) Pri doseganju dolgoročnih ciljev se je potrebno pred
nostno lotiti tistih področij oziroma aktivnosti, ki pripomorejo k
odpravljanju problemov, katerih posledice so najbolj nevarne
za človekovo zdravje in prizadevajo največ ljudi, ki so ireverzi
bilne, imajo največji ekonomski učinek in pri katerih je možnost
ukrepanja največja. Obenem imajo prednost tista področja, kjer
prihaja do prekoračitev zakonsko predpisanih mejnih vrednosti
ali zapletov pri izvrševanju zakonodaje, kar je v zadnjem času
pogosta posledica sprememb zakonodaje, na primer na podro
čju voda in urejanja prostora.
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(2) Mesto bo zagotovilo:
– varovanje vodnih virov z upoštevanjem režimov varstve
nih območij in glede na kraški teren stalno spremljanje možnih
vplivov iz širšega območja,
– ljudem prijazno bivalno okolje,
– varstvo narave,
– primerno razmestitev in izbor proizvodnih in drugi de
javnosti v prostoru s poudarkom na visoko razviti tehnološki
proizvodnji z minimalnimi vplivi na okolje,
– razvoj tehnologije čiščenja onesnaženja, ki nastaja v
proizvodnih procesih,
– načrtno vlaganje v čistilne naprave in izgradnja manjka
jočega kanalizacijskega omrežja,
– organizirano zbiranje in ravnanje z odpadki,
– ustrezna organizacija prometa in drugih dejavnosti, ki
povzročajo hrup in onesnaženje,
– pravočasna presoja vplivov posameznih posegov v
prostor,
– informiranje in ozaveščanje javnosti ter sodelovanje s
sosednjimi občinami.
Usmeritve za ohranjanje narave
(1) V okviru UZ so prisotna območja naravnih vrednot in
območje pričakovanih naravnih vrednot. Območja se nanašajo
pretežno na območja krajine, ponekod pa pokrivajo tudi obmo
čja stavbnih zemljišč (območje naravne vrednote Poljanska
Sora vključuje vodni in obvodni svet Poljanske Sore, v naseljih
Selo, Žiri, Stare Žiri pa posega tudi na posamezna stavbna ze
mljišča). Lokacija gospodarske cone v Žireh sovpada z naravno
vrednoto – Mokrotni travniki na Žirovskem polju v Žireh. Te po
vršine so nujne za potrebe gospodarskega razvoja in kvalitete
splošnega obstoja Občine Žiri. Zato se predlaga ukinitev tega
mokrišča in nadomestitev te naravne vrednote z obsežnejšimi
površinami na površinah funkcionalne enote Zelene površine
(Z) in na podobnih površinah vzdolž reke Sore.
(2) Posebna pozornost se posveča obvodnim površinam.
Priobalna zemljišča vodnih zemljišč ne smejo biti samo ovi
ra v razvoju temveč vrednota, ki jo je smiselno nadgraditi z
razširitvijo v nekoliko širši obvodni pas, ki se nameni obvodni
vegetaciji in favni, v prostoru nastopa kot zelena ločnica ali pre
dah in se lahko uporablja kot mestna zelena površina z vsemi
dejavnostmi, ki vanjo sodijo. Varstveni režim vodnega telesa je
tako samo ena izmed funkcij takšnega pasu.
(3) V območju urbanistične zasnove se nahajajo naslednji
elementi naravne dediščine:
– naravna vrednota: ident. št. 236V Poljanska Sora,
– naravna vrednota: ident. št. 8044 Žiri – Mokrotni travniki,
– naravna vrednota – jama: ident. št: 42078 Mršotna
jama,
– naravna vrednota – jama: ident. št: 46586 Jama v ka
mnolomu.
(4) Vse te vrednote so vključene v območje funkcionalne
enote Zelene površine mesta Žiri. Na ta način je najenostav
neje urejeno varovanje, zlasti pred vplivi drugih namenskih rab
prostora. Izven tega območja se nahaja samo naravna vre
dnota Mokrotni travniki. Odnos do te vrednote je obravnavan
v prejšnjih odstavkih.
Usmeritve za varstvo kulturne dediščine
(1) Pri prostorskem načrtovanju je potrebno dediščino
obravnavati kot dejavnik kvalitete prostora ter kot vir blaginje
in priložnosti za razvoj. Dediščina s svojo raznovrstnostjo in
kvaliteto predstavlja pomemben socialni, ekonomski, vzgojni
in identifikacijski potencial, katerega mora mesto izkoristiti za
dosego prostorsko uravnoteženega razvoja.
(2) V območju urbanistične zasnove so naslednji razgla
šeni kulturni spomeniki lokalnega pomena:
– EŠD 9819 Žiri – Žirovska pristava,
– EŠD 9855 Žiri – Vodno zajetje z vaškim periščem,
– EŠD 9856 Žiri – Domačija Novovaška cesta 157 (Ma
tevžkova domačija),
– EŠD 9858 Žiri – Muzej,
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– EŠD 9859 Žiri – Ruševine Štalarjeve hiše,
– EŠD 2721 Žiri – Cerkev sv. Martina,
– EŠD 2744 Dobračeva – Cerkev sv. Lenarta,
– EŠD 2722 Ledinica – Cerkev sv. Ane.
(3) Kot naselbinska dediščina je opredeljeno območje
Žiri–Vaško jedro Stare Žiri (EŠD 9857), ki zaenkrat še ni bilo
deležno ustreznih konservatorskih posegov.
(4) Enoto naselbinske dediščine Žiri – Vaško jedro Stare
Žiri je potrebno urejati znotraj ene prostorske enote. Območje
naselbine dediščine presega reko Soro in ostale prostorske
enote z drugačnimi zasnovami, zato se, ne glede na priporočilo
iz smernic, enota naselbinske dediščine razprostira tudi v druge
funkcionalne enote. Glavni element, ki preseče to območje je
zelena površina vzdolž reke Sore, ki mora nujno ohranjati svojo
kontinuiteto in je tudi varovano kot naravna vrednota (236V). Ta
delitev pa ne krni celovitosti varovanega območja. Podrobnejše
usmeritve za varovanje naselbinske dediščine bodo določene
v fazi priprave prostorskega reda.
(5) V območju urbanistične zasnove ležijo naslednja ob
močja arheološke dediščine:
– EŠD 12144 Arheološko območje Tabor,
– EŠD 12113 Zaporni zid,
– EŠD 12133 Arheološko območje Ledinica (delno).
(6) V območju urbanistične zasnove je evidentirana tudi
naslednja memorialna dediščina:
– EŠD 15632 Selo pri Žireh – Partizanska grobnica,
– EŠD 15633 Žiri – Partizanska grobnica na Dobračevi,
– EŠD 15634 Žiri – Spomenik NOB,
– EŠD 15635 Žiri – Spomenik padlim v 1. svetovni vojni.
(7) Kulturna krajina EŠD 18167 Škofja Loka–Kulturna
krajina Poljanske Sore poteka preko območja urbanistične
zasnove.
(8) Ostale enote kulturne dediščine predstavljajo profano
stavbno dediščino.
(9) Vplivnih območij kulturne dediščine ni evidentiranih.
(10) Usmeritve za varstvo dediščine so navedene v
posebnem delu smernic za varstvo kulturne dediščine, ki je
sestavni del kulturnovarstvenih smernic za Strategijo prostor
skega razvoja Občine Žiri (Zavod za varstvo kulturne dedišči
ne Slovenije, OE Ljubljana, avgust 2006) in, ki se smiselno
upoštevajo pri izvajanju SPRO Žiri ter selektivno vnašajo tudi v
določila prostorskega reda Občine Žiri. Izven varovanih območij
se varstvena načela obravnava kot priporočila za ohranjanje
stavbnih in krajinskih značilnosti prostora.
III. UVELJAVITEV STRATEGIJE PROSTORSKEGA
RAZVOJA OBČINE
(1) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Sloveni
je, strategija prostorskega razvoja Občine Žiri pa začne veljati
osmi dan po objavi.
(2) Obvezne priloge SPRO Žiri so:
1. povzetek za javnost,
2. obrazložitev in utemeljitev prostorske strategije,
3. strokovne podlage za pripravo prostorske strategije,
4. smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora
in
5. priporočila prostorske konference
ter so na vpogled na sedežu Občine Žiri.
(3) Z dnem uveljavitve SPRO Žiri preneha veljati Odlok o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Škofja Loka za območje Občine Žiri za obdobje
1986–2000 (Uradni list RS, št. 4/99, 30/01, 2/05).
Št. 3500-5/2008
Žiri, dne 25. marca 2008
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l.r.

Uradni list Republike Slovenije
1565.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za
območje Občine Žiri za obdobje od leta 1986
do leta 2000

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) in 96. člena
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07)
ter na podlagi 7. člena Statuta Občine Žiri (Uradni V. Gor., št.
18/99) je Občinski svet Občine Žiri na 8. redni seji dne 25. 3.
2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Škofja Loka za območje Občine Žiri
za obdobje od leta 1986 do leta 2000
1. člen
S tem odlokom se spremeni Odlok o spremembah in do
polnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana Občine Škofja Loka za območje Občine Žiri za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list RS, št. 4/99, 30/01 in
2/05).
2. člen
V 3. členu se za drugim odstavkom doda odstavek z
besedilom:
»Kartografski del odloka v merilu 1 : 5000 predstavlja gra
fična priloga Strategije prostorskega razvoja Občine Žiri (Uradni
list RS, št. 37/08): Zasnova razmestitve dejavnosti v prostoru, ki
zajema 17 kart v merilu 1 : 5000, iz katere je razvidna namen
ska raba prostora in omejitve v prostoru.«
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 3500-6/2008
Žiri, dne 25. marca 2008
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l.r.

1566.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih ureditvenih pogojev Občine Škofja
Loka za območje Občine Žiri

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) in 96. člena
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07)
ter na podlagi 7. člena Statuta Občine Žiri (Uradni V. Gor., št.
18/99) je Občinski svet Občine Žiri na 8. redni seji dne 25. 3.
2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev Občine Škofja Loka
za območje Občine Žiri
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o spremem
bah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Ško
fja Loka za območje Občine Žiri (Uradni list RS, št. 81/02).
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2. člen
Sestavni del odloka je grafična priloga Strategije pro
storskega razvoja Občine Žiri (Uradni list RS, št. 37/08):
»Zasnova razmestitve dejavnosti v prostoru, ki zajema 17
kart v merilu 1 : 5000, iz katere je razvidna namenska raba
prostora, način urbanističnega urejanja in oznake ureditve
nih območij.«
3. člen
V celotnem besedilu se besedna zveza »lokacijska do
kumentacija« spremeni v besedno zvezo »lokacijski podatki
v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja« v ustreznem
sklonu in številu.
4. člen
Pri morebitnem odstopanju od dovoljenih posegov v pro
stor in pogojev za oblikovanje objektov po tem odloku je potreb
no uravnovesiti posodobljena tehnološka in oblikovna izhodišča
z obstoječimi arhitekturnimi kvalitetami oziroma vrednotami in
pridobiti soglasje Občinskega sveta Občine Žiri.
5. člen
Črta se 8. člen.
6. člen
V 9. členu se odstavek A) spremeni tako, da se glasi:
»V območju s podrobno namensko rabo prostora: čiste
stanovanjske površine (oznaka SC), ki so pretežno namenjene
stanovanjskim stavbam in spremljajočim stavbam družbenega
pomena ter stavbam za storitvene dejavnosti, ki služijo dnev
nim potrebam prebivalcev v teh območjih, so v skladu s tem
odlokom dovoljeni samo naslednji posegi:
1. redno vzdrževanje obstoječih objektov in naprav,
2. adaptacije,
3. rekonstrukcije,
4. prizidave,
5. nadzidave,
6. novogradnje,
7. gradnja objektov in naprav za potrebe komunalne ure
ditve, prometa, zvez in energetike,
8. urejanje kmetijskih in vodnih zemljišč ter vodnogospo
darske ureditve, tako, da ne bo motena stanovanjska dejav
nost,
9. postavitev turističnih oznak in spominskih obeležij,
10. gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje in
zagotavlja večjo varnost objektov in ljudi,
11. uporaba in gradnja objektov za potrebe stanovanjske
gradnje,
12. uporaba objektov za proizvodne dejavnosti v okvi
rih tistih površin, ki imajo na dan sprejetja tega odloka za
predmetni objekt na upravni enoti vloženo dokumentacijo za
pridobitev gradbenega dovoljenja, ali pridobljeno gradbeno
dovoljenje, ali izdano uporabno dovoljenje za proizvodno
dejavnost,
13. uporaba objektov za proizvodne dejavnosti v objektih
ali delih objektov, ki ne presegajo 30 m2 uporabne površine,
tako da stanovanjska dejavnost ni motena,
14. uporaba objektov za potrebe podjetništva (mirna pi
sarniška dejavnost) ter terciarnih in kvartarnih dejavnosti,
15. uporaba objektov za kmetijsko dejavnost na obstoje
čih kmetijah,
16. postavitev pomožnih objektov na funkcionalnih zemlji
ščih obstoječih objektov kot npr. garaže, vrtne ute, nadstrešni
ce, ograje ipd.,
17. urejanje odprtih površin kot so zelenice, parki, športne
površine, otroška igrišča, pešpoti, ploščadi, parkirišča, postavi
tev mikrourbane opreme.«.
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7. člen
V 9. členu se odstavek B) spremeni tako, da se glasi:
»V območju s podrobno namensko rabo prostora: splo
šne stanovanjske površine oznaka SS), ki so pretežno na
menjene stanovanjskim stavbam in spremljajočim stavbam
družbenega pomena ter stavbam za storitvene dejavnosti,
izjemoma pa tudi stavbam za nemotečo proizvodno obrtno
dejavnost, so v skladu s tem odlokom dovoljeni samo nasle
dnji posegi:
1. vsi posegi iz odstavka A),
2. novogradnja oziroma sprememba namembnosti stavb
za nemotečo obrtno dejavnost ob pridobitvi soglasja Občin
skega sveta Občine Žiri,
3. novogradnja oziroma sprememba namembnosti stavb
za potrebe kmetijstva ter za potrebe dopolnilnih in dodatnih
dejavnosti na kmetijah,
4. postavitev pomožnih objektov za kmetijsko dejavnost
v sklopu kmetij,
5. postavitev pomožnih objektov na funkcionalnih zemlji
ščih obstoječih objektov.«.
8. člen
V 9. členu se odstavek C) črta.
9. člen
V 9. členu se odstavek D) spremeni tako, da se glasi:
»V območju s podrobno namensko rabo prostora: povr
šine počitniških hiš (oznaka SP), ki so namenjene stavbam, ki
se uporabljajo za počitek ali oddih. so v skladu s tem odlokom
dovoljeni samo naslednji posegi:
1. novogradnje počitniških objektov kot zaključitev ob
stoječih območij,
2. sprememba namembnosti pod posebnimi pogoji za
stanovanja,
3. postavitev pomožnih objektov znotraj funkcionalnih
zemljišč obstoječih objektov.«.
10. člen
V 9. členu se odstavek F) črta.
11. člen
V 10. členu se v odstavku, ki opredeljuje dovoljene po
sege v ureditvenih območjih S1, S2, S3, S4, S5, S6, S8, S11,
S12, S13 in S14 spremeni določilo: »Dovoljeni so vsi posegi
skladno z 8. in 9. B členom« v »Dovoljeni so vsi posegi skla
dno z 9. členom, odstavek A)«.
V odstavku, ki opredeljuje dovoljene posege v ureditve
nem območju S13/1 se spremeni določilo: »Dovoljeni so vsi
posegi skladno z 8. in 9. F členom« v »Dovoljeni so vsi posegi
skladno z 9. členom, odstavek A)«.
Ureditveno območje S15 se ukinja.
V odstavku, ki opredeljuje dovoljene posege v ureditve
nih območjih S16 in S17 se spremeni določilo: »Dovoljeni so
vsi posegi skladno z 8. in 9. A členom« v »Dovoljeni so vsi
posegi skladno z 12. členom, odstavek C)«.
V odstavku, ki opredeljuje dovoljene posege v ureditve
nem območju S18 se spremeni določilo: »Dovoljeni so vsi
posegi skladno z 8. in 9. F členom« v »Dovoljeni so vsi posegi
skladno z 12. členom odstavek C)«.
V odstavku, ki opredeljuje dovoljene posege v ureditve
nih območjih S21, S24 se spremeni določilo: »Dovoljeni so vsi
posegi skladno z 8. in 9. C členom« v »Dovoljeni so vsi posegi
skladno z 9. členom, odstavek A)«.
V odstavku, ki opredeljuje dovoljene posege v ureditve
nem območju S21 se doda besedilo:
»Obstoječim poslovno proizvodnim objektom v Goro
pekah na delu parc. št. 1118/3 in 1123, k.o. Žiri je dovoljena
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pridobitev gradbenega dovoljenja za objekte in uporaba za
poslovno proizvodni namen za stanje objektov na dan, ko
stopi v veljavo ta odlok ne glede na ostala določila v tem
odloku. Dopustna je izvedba posegov za potrebe uskladitve
objekta z ostalo zakonodajo, ki pogojuje izdajo gradbenega
dovoljenja. Novi posegi v tem območju so dopustni samo v
skladu s podrobno namensko rabo SC.«.
V odstavku, ki opredeljuje dovoljene posege v ureditve
nem območju S28 se spremeni določilo: »Dovoljeni so vsi
posegi skladno z 8. in 9. B členom« v »Dovoljeni so vsi posegi
skladno z 9. členom, odstavek B)«.
V odstavku, ki opredeljuje dovoljene posege v uredi
tvenem območju OS se spremeni določilo: »Dovoljeni so vsi
posegi skladno z 8. in 9. A členom« v »Dovoljeni so vsi posegi
skladno z 12. členom, odstavka C) in D)«.
Doda se odstavek, ki določa pogoje urejanja v ureditve
nem območju S7 z vsebino:
»S7 – ureditveno območje blokovne gradnje (S)
– Območje je namenjeno gradnji večstanovanjskih
objektov;
– Etažnost objektov do K+P+4;
– Dovoljeni so vsi posegi skladno z 9. členom, odstavek
A)«.
12. člen
V 12. členu se v odstavku C) zamenja besedilo »Obmo
čja centralnih dejavnosti« v »V območju s podrobno namen
sko rabo prostora: osrednje površine (MO), ki so pretežno
namenjene objektom za trgovske in druge storitvene dejav
nosti, upravnim in pisarniškim stavbam, stavbam za kulturo
in razvedrilo ter stanovanjskim stavbam; so v skladu s tem
odlokom dovoljeni samo naslednji posegi:
1. vsi posegi, ki so našteti 9. členu, odstavek A),
2. uporaba in gradnja objektov za trgovske, storitvene in
upravne dejavnosti, stavbe za kulturo in razvedrilo,
3. postavitev označevalnih tabel za potrebe podjetij, ki
delujejo v tem prostoru.
13. člen
V 12. členu se v odstavku C) za besedilom »SC2, SC4«
doda »SC6 in SC7«.
V 12. členu se v odstavku, ki opredeljuje dovoljene po
sege v ureditvenih območjih SC1, SC2, SC3, SC4, SC5, SC6
in SC7 spremeni določilo: »Dovoljeni so vsi posegi skladno
z 8. in 9. A členom« v »Dovoljeni so vsi posegi skladno z
12. členom, odstavek C)«.
14. člen
V 12. členu se doda odstavek z oznako D) in sledečo
vsebino:
»Mešane površine (MP), ki so namenjene stavbam za
proizvodne dejavnosti, upravnim in pisarniškim stavbam ter
stanovanjskim stavbam.«.
15. člen
V 12. členu se v odstavku, ki opredeljuje dovoljene po
sege v ureditvenem območju CŠR1 črta določilo: »Dovoljeni
so vsi posegi skladno z 8. in 9. A členom« ter doda sledeča
vsebina:
»– v skladu s tem odlokom so dovoljeni samo naslednji
posegi:
1. vse vrste posegov za potrebe športnih in rekreativnih
dejavnosti,
2. vse vrste posegov za potrebe šolskih in verskih dejav
nosti, vrtca in doma za starejše,
3. uporaba in gradnja objektov za storitvene dejavnosti
za potrebe osnovnih dejavnosti v podenoti,
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4. redno vzdrževanje obstoječih objektov in naprav,
5. adaptacije,
6. rekonstrukcije,
7. prizidave,
8. nadzidave,
9. novogradnje,
10. gradnja objektov in naprav za potrebe komunalne
ureditve, prometa, zvez in energetike,
11. postavitev turističnih oznak, usmerjevalnih tabel in
spominskih obeležij,
12. gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje in
zagotavlja večjo varnost objektov in ljudi,
13. uporaba obstoječih objektov za obstoječi namen,
14. uporaba objektov za potrebe podjetništva (mirna pi
sarniška dejavnost) ter terciarnih in kvartarnih dejavnosti,
15. postavitev pomožnih objektov na funkcionalnih ze
mljiščih obstoječih objektov kot npr. garaže, vrtne ute, nad
strešnice, ograje ipd.,
16. urejanje odprtih površin kot so zelenice, parki, špor
tne površine, otroška igrišča, pešpoti, ploščadi, parkirišča,
postavitev mikrourbane opreme.«.
V odstavku, ki opredeljuje dovoljene posege v ureditve
nem območju ŠR2 se spremeni določilo: »Dovoljeni so vsi
posegi skladno z 8. in 9. F členom« v »Dovoljena je gradnja
spremljajočih objektov za potrebe rekreacije, gostinstva in
turizma,«
Črta se ureditveno območje GO.
16. člen
V 12. členu se v odstavku, ki opredeljuje dovoljene po
sege v ureditvenem območju spremeni določilo:
»Dovoljeni so vsi posegi skladno z 8. in 9. C, F členom.«
v »V območjih podrobne namenske rabe z oznako SC so do
voljeni posegi skladno z 9. členom, odstavek A), v območjih
podrobne namenske rabe z oznako SS so dovoljeni posegi
skladno z 9. členom, odstavek B)«.
17. člen
V 14. členu se doda določilo: »– Dovoljeni so sledeči
posegi:
1. vse vrste posegov za potrebe pokopališke dejavno
sti,
2. ureditev javne zelene površine, kot tamponske cone
med pokopališčem in ostalimi namembnostmi prostora,
3. ureditev parkirnih površin za potrebe pokopališča; povr
šine urejenega parkirišča se lahko uporabljajo tudi kot manipu
lativne površine za potrebe sosednjega proizvodnega objekta v
času, ko na pokopališču ni povečanega obiska.«.
18. člen
V 20. členu se doda besedilo: »Ne glede na ostala
določila v tem členu je gradnja novih objektov dovoljena le v
poselitvenih območjih. Izjemoma je možno graditi posamezne
objekte zunaj poselitvenih območij, pod pogoji iz 6. člena Za
kona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02).«.
19. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 3500-7/2008
Žiri, dne 25. marca 2008
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l.r.
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Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost

Na podlagi drugega odstavka 8. člena Zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno bese
dilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl.
US in 126/07) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o vrstah objektov glede na zahtevnost
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se določajo vrste zahtevnih, manj zahtevnih,
nezahtevnih in enostavnih objektov, za enostavne objekte pa
tudi njihova največja velikost, način gradnje in rabe ter drugi
pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se objekt lahko šteje za
enostavni objekt, in dela, ki se štejejo za redna vzdrževalna in
investicijska vzdrževalna dela.
2. ZAHTEVNI OBJEKTI
2. člen
(vrste zahtevnih objektov)
(1) Zahtevni objekti so vsi objekti, katerih del ali celota
izpolnjuje enega izmed naslednjih meril:
1. imajo velike dimenzije:
a. seštevek prostornine vseh prostorov presega 5000 m³
ali
b. višina presega 15 m, merjeno od terena do kapa ali
vrha konstrukcije, ali
c. nosilni razpon je večji od 8 m ali prednapeta konstruk
cija razpona, večjega od 10 m, ali
2. imajo globoko temeljenje:
a. objekt s pasovnimi temelji, pri katerih je razmerje med
njihovo globino in širino večje od 4, ali
b. objekt s pilotnim temeljenjem, če so piloti daljši od
20 m, ali
c. objekt s kesonskim temeljenjem ali
3. imajo podzemne dele, katerih globina presega 15 m,
merjeno od terena, ali
4. imajo pomembne morebitne vplive na okolje, tako da je
zanje predpisana obvezna presoja vplivov na okolje.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka so zahtevni
objekti tudi stavbe, katerih del ali celota je po Uredbi o uvedbi in
uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov
državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03 in 78/05 – popr.;
v nadaljnjem besedilu: CC-SI) uvrščena v naslednje skupine in
izpolnjuje s to uredbo določena merila:
1. iz skupine 11222 – Stanovanjske stavbe z oskrbovani
mi stanovanji – z več kakor 30 oskrbovanimi stanovanji;
2. iz skupine 113 – Stanovanjske stavbe za posebne
namene – z več kakor 50 posteljami;
3. iz skupine 121 – Gostinske stavbe – z več kakor 100
posteljami;
4. iz skupine 122 – Upravne in pisarniške stavbe – z upo
rabno površino več kakor 4000 m²;
5. iz skupine 123 – Trgovske in druge stavbe za storitvene
dejavnosti – z uporabno tlorisno površino več kakor 4000 m²;
6. stavbe in terminali na letališčih, železniških in avtobu
snih postajah in v pristaniščih ter z njimi povezane stavbe iz
skupine 12410 – Postaje, terminali in stavbe za izvajanje elek
tronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe – če uporabna
tlorisna površina presega 6000 m²;
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7. iz skupine 12520 – Rezervoarji, silosi in skladišča – če
njihova prostornina presega 1000 m³;
8. iz skupine 126 – Stavbe splošnega družbenega po
mena – z uporabno tlorisno površino, večjo od 4000 m² ali v
katerih se lahko zbere več kakor 200 oseb;
9. iz skupine 12610 – Stavbe za kulturo in razvedrilo – z
več kot z več kakor 2000 m² pokritih površin ali s prostornostjo
z več kakor 200 prostori za obiskovalce;
10. iz skupine 12630 – Stavbe za izobraževanje in znan
stvenoraziskovalno delo – ne glede na velikost, razen stavbe
za znanstvenoraziskovalno delo, raziskovalni, laboratoriji, vre
menske postaje in observatoriji;
11. iz skupine 12640 – Stavbe za zdravstvo – z uporabno
tlorisno površino več kakor 2000 m²;
12. iz skupine 12650 – Športne dvorane – z več kakor
2000 m² pokritih površin ali z več kakor 500 prostori za gle
dalce;
13. iz skupine 12721 – Stavbe za opravljanje verskih
obredov – z več kakor 2000 m² uporabne tlorisne površine;
14. iz skupine 12740 – Druge nestanovanjske stavbe, ki
niso uvrščene drugje – vendar le prevzgojni domovi, zapori in
vojašnice z več kakor 100 posteljami.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena so
zahtevni objekti tudi objekti, katerih del ali celota je po CC-SI
uvrščena v naslednje skupine in izpolnjuje s to uredbo dolo
čena merila:
1. iz skupine 21110 – Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste
in regionalne ceste – ne glede na obseg;
2. iz skupine 212 – Železnice – če so namenjeni javnemu
prometu, brez naprav za razsvetljavo, signalizacijo, varnost in
elektrifikacijo železniških prog, tehničnih naprav in objektov na
progi ter opreme proge;
3. iz skupine 213 – Letališke steze, ploščadi in radio-navi
gacijski objekti – če so namenjeni javnemu prometu;
4. iz skupine 21410 – Mostovi in viadukti – če je vsaj ena
svetla razdalja med zaporednima opornikoma večja od 8 m;
5. iz skupine 21420 – Predori in podhodi – če so name
njeni javnemu prometu;
6. iz skupine 215 – Pristanišča, plovne poti, pregrade
in jezovi ter drugi vodni objekti – če so namenjeni javnemu
prometu;
7. iz skupine 21520 – Pregrade in jezovi – višji od 10 m,
če je krona daljša od 250 metrov pri zemeljski pregradi, ali
daljša od 50 m pri betonski pregradi, ali daljša od 300 m pri
jezovnem objektu;
8. iz skupine 22110 – Naftovodi in prenosni plinovodi – s
premerom 150 mm ali več;
9. iz skupine 2212 – Prenosni vodovodi in pripadajoči objekti
– če so namenjeni oskrbovanju 100 000 ali več prebivalcev;
10. iz skupine 22140 – Prenosni elektroenergetski vodi
– z napetostjo 110 kV ali več;
11. iz skupine 22210 – Distribucijski plinovodi – s preme
rom 150 mm ali več;
12. iz skupine 22222 – Distribucijski cevovodi za toplo
vodo, paro in stisnjeni zrak s premerom 250 mm ali več;
13. iz skupine 22231 – Cevovodi za odpadno vodo – s
premerom 1 m ali več;
14. iz skupine 22232 – Čistilne naprave – z zmogljivostjo
100 000 populacijskih enot ali več;
15. iz skupine 230 – Kompleksni industrijski objekti – ne
glede na velikost, razen elektrarn z električno močjo na pragu
manj od 5 MW;
16. iz skupine 2412 – Drugi gradbeni inženirski objekti za
šport, rekreacijo in prosti čas – med zahtevne objekte sodijo
le: športna pristanišča in marine, zabaviščni parki, smučišča in
žičniške naprave, vzletišča za javni promet;
17. iz skupine 24202 – Objekti za varstvo pred škodljivim de
lovanjem voda na ogroženih območjih – višji od 10 m, če je krona
pri zemeljski pregradi daljša od 250 metrov, ali daljša od 50 m pri
betonski pregradi, ali daljša od 300 m pri jezovnem objektu;
18. iz skupine 24203 – Odlagališča odpadkov – če zmo
gljivost presega 500 ton.
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3. MANJ ZAHTEVNI OBJEKTI
3. člen
(manj zahtevni objekti)
Manj zahtevni objekt je vsak objekt, ki ni uvrščen med
zahtevne, nezahtevne ali enostavne objekte.
4. SKUPNE ZAHTEVE GLEDE NEZAHTEVNIH
IN ENOSTAVNIH OBJEKTOV
4. člen
(zahteve glede načina gradnje)
(1) Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samo
stojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture,
pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke.
(2) Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka morajo biti glede
načina gradnje izpolnjene še naslednje zahteve:
1. Pri objektih za lastne potrebe:
– objekti za lastne potrebe so lahko zgrajeni le na zemlji
ških parcelah, ki pripadajo stavbi, h kateri se gradijo, in sicer
najdlje za čas njenega obstoja;
– pri izračunu faktorja pozidanosti se seštejejo površine
vseh objektov za lastne potrebe in prištejejo površini stavbe, h
kateri so bili zgrajeni, če pa je stavb več, se seštejejo površine
vseh stavb na zemljiški parceli;
– na zemljiških parcelah večstanovanjske stavbe se lahko
za vsako stanovanje v njej zgradi največ po en objekt za lastne
potrebe iste vrste in skupaj največ toliko objektov, da je dose
žena meja faktorja pozidanosti.
2. Pri ograjah:
– če z izvedbenim prostorskim aktom ni posebej predpi
san odmik ograje od meje sosednjih zemljišč, je lahko ograja
postavljena največ do meje zemljiške parcele, na kateri se
gradi, vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednje
zemljišče;
– ograja, ki je medsosedska in označuje potek meje, se
lahko gradi na meji, vendar le, če se lastniki zemljišč, ki jih
razmejuje, o tem pisno sporazumejo;
– ob javni cesti zgornji rob ograje oziroma lega ne sme
posegati v polje preglednosti, pred gradnjo takšne ograje pa je
treba pridobiti soglasje upravljavca javne ceste.
3. Pri pomožnih infrastrukturnih objektih:
– pomožne infrastrukturne objekte lahko gradi le pristojni
izvajalec gospodarske javne službe oziroma pri telekomunika
cijskem objektu pooblaščeni operater, pri pomožnem objektu
na mejnem prehodu oziroma v vojašnicah pa pooblaščeni
izvajalec;
– če objekta ne gradi oseba iz prejšnje alinee, je gradnja
dovoljena le na podlagi soglasja teh služb in pod njihovim
nadzorom.
4. Pri začasnih objektih, namenjenih sezonski turistični
ponudbi ali prireditvam:
– objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi, se lahko
gradijo samo na površinah, ki so s prostorskimi akti določene
za ta namen, ali na površinah v lasti države, pokrajin ali občin,
na katerih takšno gradnjo dovoli upravljavec teh nepremičnin.
5. Pri začasnih objektih, namenjenih skladiščenju:
– začasni objekti, namenjeni skladiščenju, so lahko zgra
jeni le na zemljiških parcelah, ki pripadajo stavbi, h kateri se
gradijo, in sicer najdlje za čas njenega obstoja.
6. Pri vadbenih objektih, namenjenih športu in rekreaciji
na prostem:
– so dovoljeni le takšni načini gradnje, ki ne spreminjajo
vodne, gozdne ali krajinske in reliefne značilnosti območja;
– če je za njihovo uporabo treba izvesti še kakšno drugo
gradnjo oziroma zgraditi objekt, za katerega je potrebno grad
beno dovoljenje, samostojna gradnja ni dovoljena, temveč jih
je treba vključiti v projekte za gradbeno dovoljenje za objekt, za
katerega je treba pridobiti gradbeno dovoljenje.
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7. Pri vadbenih objektih, namenjenih obrambi ter zaščiti
in reševanju:
– so dovoljeni le takšni načini gradnje, ki ne spreminjajo
vodne, gozdne ali krajinske in reliefne značilnosti območja;
– če je za njihovo uporabo treba izvesti še kakšno drugo
gradnjo oziroma zgraditi objekt, za katerega je potrebno grad
beno dovoljenje, samostojna gradnja ni dovoljena, temveč jih
je treba vključiti v projekte za gradbeno dovoljenje za objekt, za
katerega je treba pridobiti gradbeno dovoljenje.
8. Pri urbani opremi:
– so dovoljeni le takšni načini gradnje, ki zagotavljajo
nemoteno uporabo javne površine v njeni splošni rabi.
5. člen
(varovalni pasovi in varovana območja)
Če leži zemljišče, na katerem naj bi bil zgrajen nezahtevni
ali enostavni objekt, na območju varovalnega pasu oziroma
varovanem območju, mora investitor vložiti zahtevo za izdajo
soglasja pri pristojnem organu oziroma službi in tej zahtevi
priložiti skico, iz katere so razvidni:
– lega objekta,
– odmik od parcelnih mej,
– tloris in prerez objekta,
– tlorisna površina, etažnost in višina objekta,
– namen rabe objekta.
6. člen
(pridobitev soglasij)
Če leži zemljišče, na katerem naj bi bil zgrajen nezahtevni
ali enostavni objekt, na območju, ki je s posebnimi predpisi
opredeljeno kot varovalni pas objekta gospodarske javne infra
strukture, ali na območju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno
kot varovano, mora investitor pred začetkom gradnje takšnega
objekta pridobiti pisno soglasje pristojnega organa oziroma
službe.
7. člen
(ugotavljanje največje velikosti)
Preveritev, ali je velikost nezahtevnega ali enostavnega
objekta v skladu z določbami te uredbe, se opravi tako, da se
tlorisna površina tega objekta izračuna kot zazidana površina,
njegova prostornina pa kot bruto prostornina, skladno z veljav
nim slovenskim standardom, ki ureja izračunavanje površin in
prostornin, nato pa se tako izračunana površina, prostornina
oziroma višina objekta primerja s površino, prostornino oziroma
višino, ki je s to uredbo predpisana za določeno vrsto objekta.
8. člen
(ugotavljanje odmika od sosednjih zemljišč)
Preveritev, ali so izpolnjene zahteve glede odmika od so
sednjih zemljišč, se opravi tako, da se kot odmik šteje najkrajša
razdalja med točko objekta, ki se najbolj približa parcelni meji,
in parcelno mejo.
9. člen
(možnost dozidave, nadzidave in spremembe namembnosti)
Nezahtevni in enostavni objekt se sme dozidati ali nad
zidati ali mu spremeniti namembnost le pod pogojem, da kot
celota tudi po nadzidavi ali dozidavi izpolnjuje vse zahteve, ki
so določene za vrsto objekta, ki ji je pripadal pred nadzidavo
ali dozidavo.
10. člen
(dolžnost odstranitve začasnih objektov)
Začasni objekt je treba odstraniti po poteku časa, za kate
rega je bil zgrajen, najpozneje pa v šestih mesecih od začetka
gradnje. Po odstranitvi je treba vzpostaviti prvotno stanje na
zemljišču, na katerem je bil zgrajen.
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5. NEZAHTEVNI OBJEKTI
11. člen
(nezahtevni objekti)
Nezahtevni objekti so:
1. objekti za lastne potrebe:
a. drvarnica, to je enoetažen, pritličen objekt, namenjen
hrambi trdnega kuriva, z bruto površino največ 12 m² in višino
najvišje točke največ 3 m, merjeno od najnižje točke objekta,
pri katerem je streha hkrati strop nad prostorom;
b. garaža, to je enoetažen, pritličen objekt, namenjen
shranjevanju osebnih motornih vozil, z bruto površino največ
30 m² in višino najvišje točke največ 3,5 m, merjeno od najnižje
točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;
c. steklenjak, to je enoetažen, pritličen, s steklom pokrit
prostor za gojenje rastlin ali narejen kot zimski vrt, z bruto
površino največ 30 m² in višino najvišje točke največ 3,5 m,
merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati
strop nad prostorom;
d. uta oziroma senčnica, to je enoetažna, pritlična, nava
dno lesena, delno odprta stavba, katere streha je hkrati strop
nad prostorom, z bruto površino največ 15 m² in višino najvišje
točke največ 3 m, merjeno od najnižje točke objekta;
e. bazen, to je montažen ali obzidan prostor za vodo,
namenjen kopanju, lahko pa tudi gašenju morebitnega požara,
če je njegova tlorisna površina do 30 m² in globina do 1,35 m,
merjeno od roba do dna;
f. enoetažna pritlična lopa, namenjena shranjevanju orod
ja, vrtne opreme in podobno, z bruto površino največ 15 m²
in višino najvišje točke največ 4 m, merjeno od najnižje točke
objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;
g. nepretočna greznica, izdelana kot neprepusten zbiral
nik, namenjena zbiranju komunalne odpadne vode, iz katerega
se komunalna odpadna voda odvaža v čiščenje in obdelavo na
komunalno čistilno napravo, če je njena prostornina do 50 m³;
h. pretočna greznica, namenjena anaerobni obdelavi
komunalne odpadne vode, izdelana skladno s standardoma
SIST DIN 4261 – del 1 in SIST EN 752-1: 1995, če je njena
prostornina do 20 m³;
i. utrjene dovozne poti dolžine do 300 m in širine do 4 m;
2. ograje, nižje od 2,2 m, razen ograj za pašo živine, nižjih
od 1,5 m;
3. škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega
1,5 m;
4. pomožni infrastrukturni objekti:
a. pločnik in kolesarska steza ob vozišču ceste, če je
skupna širina kolesarske steze in pločnika do 3 m;
b. postajališče, to je prostor ob vozišču ceste ali železniški
progi za kratkotrajno ustavljanje avtobusov, tramvajev, taksijev
ali vlakov, dokler vanj oziroma iz njega ne vstopijo oziroma
izstopijo potniki;
c. bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim
storitvam, ki so sestavljene iz antenskega droga, antenske
ga nosilca z antenami in telekomunikacijske opreme oziroma
naprav v primernem prostoru ali zabojniku, če so izpolnjeni
naslednji pogoji:
– antenski drog je lahko visok največ 10 m nad površino
strehe;
– pri antenskih nosilcih na antenskem drogu, postavlje
nem na stavbo, mora biti spodnji rob najnižje antene najmanj
1,5 m od strešine, pri antenskih nosilcih, ki so pritrjeni na ste
ber, mora biti spodnji rob najnižje antene najmanj 5 m od terena
in najmanj 1,5 m od strešine, če je steber postavljen na objekt,
pri antenskih nosilcih, ki so pritrjeni na vertikalno površino stav
be, pa sme biti največja dolžina antene 1,5 m;
– prostor s telekomunikacijsko opremo je lahko samo v
nestanovanjski stavbi, in sicer v tistem njenem delu, ki ni name
njen javni rabi oziroma v katerem se ne zadržujejo ljudje; če pa
je to zabojnik, je lahko postavljen ob drogovih, stebrih oziroma
stolpih, njegova bruto površina pa je lahko do 30 m²;

Stran

3792 /

Št.

37 / 15. 4. 2008

d. pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, ki so
namenjeni meritvam, spremljanju meteoroloških parametrov
in kakovosti zraka ter seizmološkemu opazovanju, do bruto
površine 30 m², z drogom ali brez njega in z višino do 10 m;
e. pomožni objekti vodne infrastrukture, ki so namenjeni
spremljanju stanja voda, z eno ali več vrtinami, vodnjaki ali
ponikovalniki in kontejnerjem do bruto površine 20 m²;
f. mala komunalna čistilna naprava v skladu s predpisi,
ki urejajo odvajanje odpadne vode iz malih čistilnih naprav z
zmogljivostjo do 50 populacijskih enot;
5. pomožni kmetijsko-gozdarski objekti:
a. kozolec, to je lesena konstrukcija za sušenje in shranje
vanje kmetijskih pridelkov, praviloma krme, s tlorisno velikostjo
največ 150 m², če gre za dvojni kozolec (toplar), z višino naj
višje točke objekta največ 6 m;
b. kmečka lopa, to je enoetažen, pritličen objekt, namenjen
shranjevanju kmetijske mehanizacije, z bruto površino največ
30 m² in višino najvišje točke največ 5 m, merjeno od najnižje
točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;
c. rastlinjak, to je nadkrit, zaprt, enoetažen in pritličen
objekt za gojenje rastlin, ki ima lahko montažno in prosojno pla
stično ali stekleno kritino na montažni konstrukciji, postavljeni
na montažne točkovne temelje, ter prosojne stranske stene, kar
se po prenehanju gojenja kmetijskih rastlin lahko odstrani, tako
da na zemljišču ni sledov takega objekta in je višina najvišje
točke največ 3 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega
streha je hkrati strop nad prostorom;
d. silos, to je objekt v obliki stolpa ali korita za hranjenje in
skladiščenje snovi v razsutem stanju oziroma za konzerviranje
krme – pri koritastem silosu je tlorisna površina največ 150 m²,
pri stolpastem silosu pa je tlorisna površina največ 30 m² in viši
na najvišje točke objekta največ 8 m, merjeno od najnižje točke
objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;
e. skedenj, to je enoetažen, pritličen objekt za opravljanje
kmečkih opravil in shranjevanje sena ali slame z bruto površino
največ 150 m² in višino najvišje točke največ 6 m, merjeno
od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad
prostorom;
f. senik, to je enoetažen, lesen, pritličen objekt za shra
njevanje s sena bruto površino največ 150 m² in višino najvišje
točke največ 6 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega
streha je hkrati strop nad prostorom;
g. gnojišče, to je objekt za skladiščenje hlevskega gnoja,
zgrajen kot za vodo neprepustna ploščad, drenirana v za vodo
neprepustno gnojnično jamo in brez odvoda v površinske ali
podzemne vode, če je njegova tlorisna površina največ 200 m²
in višina najvišje točke objekta največ 2 m, merjeno od najnižje
povprečne točke terena;
h. zbiralnik gnojnice ali gnojevke, to je za vodo neprepu
stna laguna ali drug podoben za vodo neprepusten objekt, če
je njegova prostornina do 150 m³;
i. vodni zbiralnik, vkopan v tla, katerega dno je obdelano s
folijo ali z naravnim nepropustnim materialom in ki je namenjen
zbiranju vode za namakanje in druga podobna kmečka opravi
la, zavarovan z varovalno ograjo, če je njegova prostornina do
1000 m³ in največja globina do 2 m, merjeno od terena oziroma
roba do dna;
j. betonsko korito, namenjeno zbiranju vode za namaka
nje in druga podobna kmečka opravila, če je njegova prostor
nina do 20 m³;
k. poljska pot, to je pas zemlje, pripravljen za hojo ali
vožnjo kmetijske mehanizacije in s širino do 2,5 m;
l. gozdna cesta, to je ozek pas pretežno z naravnim ma
terialom utrjenega zemljišča, pripravljen za hojo in vožnjo kme
tijske ali gozdne mehanizacije, če je njegova dolžina daljša od
2 km, širina vozišča v premi do 3,5 m ali se priključuje na javno
cesto; gozdne ceste se lahko priključujejo na javno cesto;
m. grajena gozdna vlaka, to je ozek pas z naravnim ma
terialom utrjenega zemljišča, namenjena spravilu lesa s spra
vilnimi sredstvi, če je njegova dolžina daljša od 1 km; gozdne
vlake se lahko priključujejo na javno cesto;
n. obora za rejo divjadi;
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6. začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi
ali prireditvam:
a. kiosk oziroma tipski zabojnik, če je njegova tlorisna
površina največ 20 m² in višina najvišje točke največ 3,5 m,
merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati
strop nad prostorom;
b. pomol, to je vstopno-izstopno mesto za pristajanje in
kratkotrajni privez čolnov, če je njegova dolžina večja od 5 m
in manjša od 10 m, širina pa manjša od 1,5 m;
7. spominska obeležja, razen spominskih plošč, ki so se
stavni del fasade stavbe in so manjši od 1 m², ter spomenikov
in spominskih obeležij na pokopališčih;
8. objekt za oglaševanje, to je reklamni stolp ali pano, na
katerega so nameščena oglasna sporočila, s površino prosto
ra za namestitev oglasnih sporočil do 20 m² in višino najvišje
točke največ 7 m, merjeno od najnižje točke objekta, razen
panojev, ki so del fasade stavbe;
9. prijavnica, to je stavba za opravljanje nadzora na ob
močju vojašnice, če je tlorisna površina stavbe do 50 m²;
10. objekt za telekomunikacijsko opremo tlorisne površine
do 30 m², za nameščanje radijskih postaj za radioamaterje s
pripadajočimi antenami do višine 10 m.
6. ENOSTAVNI OBJEKTI
12. člen
(dopustnost gradnje)
Objekt se šteje za enostavni objekt, za katerega ni treba
pridobiti gradbenega dovoljenja, če so skupaj izpolnjeni nasle
dnji pogoji:
– da je v tej uredbi objekt izrecno določen kot enostavni
objekt,
– da ima investitor pravico graditi na zemljišču, na kate
rem namerava zgraditi objekt,
– da gradnja objekta ni v nasprotju s prostorskimi akti in
– da so upoštevani vsi pogoji in zahteve za gradnjo eno
stavnega objekta, določeni s to uredbo.
13. člen
(objekti za lastne potrebe)
Objekti za lastne potrebe, ki so enostavni objekti, so:
a. nadstrešek, to je streha pred vhodom v objekt, name
njena zaščiti osebnih motornih vozil in koles, zbirnih mest za
komunalne odpadke in podobno, če je njegova površina največ
30 m² in višina najvišje točke največ 3,5 m, merjeno od najnižje
točke objekta;
b. rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto, s priključ
kom na objekt, če je njegova prostornina do 5 m³ in je zgrajen v
skladu s predpisi, ki urejajo področje naprav za vnetljive tekoči
ne in pline, ter v skladu s pogoji njegovega dobavitelja;
c. mala komunalna čistilna naprava zmogljivosti do 50
populacijskih enot;
d. zajetje, vrtina ali vodnjak za lastno oskrbo s pitno vodo,
če je njegova globina do 30 m;
e. zbiralnik za kapnico, to je montažen ali obzidan in
nadkrit prostor za vodo, prestreženo ob padavinah, navadno s
strehe, če je njegova prostornina do 30 m³;
f. enoetažni pritlični objekt s tlorisno površino do 4 m² in
višino najvišje točke največ 2 m, merjeno od najnižje točke
objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;
g. utrjena dvorišča do površine 300 m².
14. člen
(pomožni infrastrukturni objekti)
Pomožni objekti, ki so enostavni objekti, so:
1. pomožni cestni objekti:
a. objekt za odvodnjavanje ceste, to je odvodni jarek,
koritnica, plitva in globoka drenaža, vtočni in revizijski jašek,
vodnjak ali ponikalnica, če je prepust vode do 5 m³/min oziroma
pri gozdni cesti profil prepusta do 1 m;
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b. cestni snegolov, to je objekt v obliki palisade, ki zadr
žuje sneg, da se ne usipa na cestišče;
c. objekt javne razsvetljave;
d. cestni silos, to je priročno skladišče orodja in opreme
za vzdrževanje cest ter soli in peska za posipavanje cest, če je
njegova prostornina do 300 m³;
e. varovalne in protihrupne ograje do višine 2,2 m;
2. pomožni železniški objekti:
a. objekt za odvodnjavanje železniških tirov, to je odvodni
jarek, koritnica, plitva in globoka drenaža, vtočni in revizijski ja
šek, vodnjak ali ponikalnica, če je prepust vode do 5 m³/min;
b. palisade, lovilne mreže in prosto viseče mreže, ki zadr
žujejo sneg in padajoče kamenje, da se ne usipa na železniške
tire;
c. objekt za usmerjanje električne razsvetljave;
d. zavetiščna utica ali tipski zabojnik, to je prostor za že
lezniške nadzornike in priročno skladiščenje orodja in opreme
za vzdrževanje železniških tirov, če je njegova tlorisna površina
do 30 m²;
e. zavetišče na železniških postajališčih, če je njegova
tlorisna površina do 50 m²;
3. pomožni letališki objekt, to je večnamenski objekt ozi
roma naprava, ki se zgradi začasno zaradi preverjanja, usmer
janja, spremljanja stanja, zaradi signalizacije ali s podobnim
namenom, je enostavni objekt, če njegovo postavitev odobri
organ, pristojen za letalstvo;
4. pomožni pristaniški objekti:
a. objekt za odvodnjavanje pristaniške ploščadi, to je
odvodni jarek, koritnica, plitva in globoka drenaža, vtočni in
revizijski jašek, vodnjak ali ponikalnica, če je prepust vode do
5 m³/min;
b. plavajoča ploščad za privezovanje ladij, če jo gradi
upravljavec pristanišča in je njena površina do 150 m²;
c. objekt za usmerjanje električne razsvetljave;
d. pristaniški zabojnik, to je prostor za nadzornike ladij
skega prometa ter priročno skladiščenje orodja in opreme za
vzdrževanje pristaniške ploščadi in za reševanje, če je njegova
tlorisna površina do 30 m²;
5. pomožni žičniški objekti:
a. objekt prometne oziroma varnostne signalizacije, to
je konstrukcija za namestitev ustreznih usmerjevalnih sema
forjev;
b. objekt za usmerjanje električne razsvetljave;
c. žičniški zabojnik, to je prostor za strojnike za nadzor
delovanja žičnic in delovanja smučišč, za priročno skladiščenje
orodja in opreme za vzdrževanje žičniških naprav ter za reše
vanje, če je njegova tlorisna površina do 30 m²;
6. pomožni energetski objekti:
a. nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko
omrežje;
b. ločilno oziroma krmilno mesto na elektroenergetskih
omrežjih;
c. signalno-zaščitni vod v elektroenergetskih omrežjih;
d. relejna hišica, to je prostor za namestitev opreme ele
ktroenergetskih objektov in nadzornike delovanja elektroener
getskega omrežja;
e. priključni plinovod za male kurilne naprave v enosta
novanjskih stavbah;
f. priključek na distribucijsko plinovodno omrežje;
g. etažni plinski priključek za etažno ogrevanje;
h. tipski zabojnik za skladiščenje jeklenk za utekočinjeni
naftni plin, če je njegova tlorisna površina do 30 m² – v skladu
s predpisi, ki urejajo področje naprav za vnetljive tekočine in
pline;
7. telekomunikacijske antene in oddajniki, katerih uporabni
signal ne pokriva več kakor 100-metrski pas okoli oddajne točke;
8. pomožni komunalni objekti:
a. vodovodni priključek na javno vodovodno omrežje;
b. objekt s hidroforno postajo oziroma prečrpališčem, če
je njegova tlorisna površina do 20 m², višina pa do 4 m od
terena do kapa;
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c. kanalizacijski priključek na javno kanalizacijsko omrežje;
d. tipska oziroma montažna greznica, to je v skladu s
predpisi, ki urejajo odvajanje odpadne vode iz čistilnih naprav,
obzidana in pokrita jama za zbiranje fekalij oziroma komunalne
odpadne vode, če je njena prostornina do 50 m³;
e. mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo do 50
populacijskih enot;
f. zbiralnica ločenih frakcij (ekološki otok), to je prostor, v
katerem se izvajalcu javne službe prepuščajo ločene frakcije
komunalnih odpadkov v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s
temi frakcijami, če je njegova tlorisna površina do 100 m²;
g. cestni priključek na javno občinsko cesto, če je njegova
širina do 3 m, njegova dolžina pa do 30 m in je pridobljeno
soglasje upravljavca takšne ceste;
h. vodno zajetje, to je betonsko korito z zajezeno vodo,
namenjeno oskrbi s pitno vodo, če je njegova prostornina do
250 m³ in največja globina do 5 m;
i. priključek na vročevod oziroma toplovod, vključno z
vročevodno in toplovodno toplotno postajo z nazivno močjo
do 300 kW;
9. pomožni objekti na mejnih prehodih:
a. obmejna stavba, to je stavba, namenjena opravlja
nju varnostnega, carinskega in inšpekcijskega nadzorstva na
območju mejnega prehoda, če je njena tlorisna površina do
30 m²;
b. objekt varnostne signalizacije;
c. objekt za usmerjanje električne razsvetljave – ni po
gojev;
d. nadstrešnica nad mejnim prehodom, če je njena površi
na do 120 m², višina konstrukcije pa do 7,5 m nad terenom;
10. pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, ki so
namenjeni meritvam in spremljanju meteoroloških parametrov
in kakovosti zraka ter seizmološkemu opazovanju do površine
5 m² z drogom do višine do 10 m;
11. vrtina ali vodnjak, potrebna za raziskave.
15. člen
(pomožni obrambni objekti)
Pomožni objekti za obrambo ter zaščito in reševanje, ki
so enostavni objekti, so:
a. prijavnica, to je stavba, namenjena opravljanju nad
zora na območju vojašnice, če je tlorisna površina stavbe do
30 m²,
b. nadstrešnica za motorna vozila, če je njena površina do
120 m², višina konstrukcije pa do 7,5 m nad terenom,
c. objekt varnostne signalizacije,
d. objekt za usmerjanje električne razsvetljave,
e. antenski drog ali antenski stolp do višine 10 m,
f. varovalna ograja do višine 2,20 m,
g. heliport velikosti do 50 m².
16. člen
(pomožni kmetijsko-gozdarski objekti)
Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti, ki so enostavni
objekti, so:
a. čebelnjak, to je montažen ali lesen, enoetažen in pritli
čen objekt, namenjen gojenju čebel, če je njegova bruto povr
šina največ 20 m² in višina najvišje točke največ 3 m, merjeno
od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad
prostorom;
b. gozdna učna pot, to je ozek pas z naravnim materialom
utrjenega zemljišča, pripravljen za hojo po gozdu;
c. grajena gozdna vlaka, namenjena spravilu lesa s spra
vilnimi sredstvi, če je njena dolžina do 1 km; gozdne vlake se
lahko priključujejo na javno cesto;
d. poljska pot, to je ozek pas zemlje, pripravljen za hojo
ali vožnjo kmetijske mehanizacije, če je njegova dolžina do
1 km, širina pa do 2,5 m;
e. ribnik kot vodno zajetje, to je umetno narejena kotanja
ali betonsko korito z zajezeno vodo za hrambo rib ali drugih
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vodnih živali, če nima stika z odprto vodo in če je njegova
tlorisna površina pri betonskem koritu do 30 m², pri umetno
narejeni ali naravni kotanji do 100 m², globina od terena ozi
roma roba korita do dna pa do 2 m;
f. vrtina ali vodnjak za namakanje kmetijskih zemljišč,
če je njegova globina do 30 m;
g. krmišče, to je na vse strani odprt prostor brez pose
bej utrjenih tal in z lahko montažno streho na opornikih, ki je
namenjen krmljenju živine v času, ko primanjkuje paše, in
med prezimovanjem živali na pašnikih, če je njegova tlorisna
površina največ 30 m² in višina najvišje točke največ 4 m,
merjeno od najnižje povprečne točke terena, če je streha
objekta hkrati strop nad prostorom;
h. molzišče, to je prekrit in najmanj na eno stran odprt
prostor, namenjen molži na planinskih pašnikih, če je nje
gova tlorisna površina največ 30 m² in višina najvišje točke
največ 4 m, merjeno od najnižje povprečne točke terena, če
je streha hkrati strop nad prostorom, konstrukcija pa v celoti
iz lesa;
i. hlevski izpust, to je ograjena in vodo neprepustna
ploščad ob hlevu ali v njegovi neposredni bližini, namenjena
gibanju živali na prostem, drenirana v za vodo neprepustno
gnojnično jamo in brez odvoda v površinske ali podzemne
vode, če njegova tlorisna površina ne presega 180 m²;
j. ograje za pašo živine nižje od 1,5 m;
k. rastlinjak, namenjen gojenju rastlin neposredno na
kmetijskem zemljišču v izvedbi tunela, to je nadkritega pro
stora, ki ima točkovno temeljenje ali sidra ter na loke napeto
folijo;
l. gozdna cesta, to je ozek pas z naravnim materialom
utrjenega zemljišča, pripravljen za hojo ali vožnjo kmetijske
in gozdne mehanizacije, če je njegova dolžina do 2 km, ši
rina vozišča v premi do 3,5 m in se ne priključuje na javno
cesto;
m. kašča, to je enoetažen, pritličen objekt, namenjen
shranjevanju žita, koruze in drugih poljščin, z bruto površino
največ 20 m² in višino najvišje točke največ 3,5 m merjeno
od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad
prostorom;
n. kozolec, to je lesena konstrukcija za sušenje in shra
njevanje kmetijskih pridelkov, praviloma krme, z dolžino naj
več 30 m in višino najvišje točke objekta največ 6 m;
o. senik, to je enoetažen, lesen, pritličen objekt za shra
njevanje sena z bruto površino največ 30 m² in višino najvišje
točke največ 6 m, merjeno od najnižje točke objekta, katere
ga streha je hkrati strop nad prostorom.
17. člen
(začasni objekti)
(1) Začasni objekti, ki so enostavni objekti, so:
a. odprti sezonski gostinski vrt, to je posebej urejeno
zemljišče kot del gostinskega obrata, če je tlorisna površina
zemljišča največ 50 m² in višina najvišje točke največ 4 m,
merjeno od najnižje točke objekta;
b. pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo ali v mon
tažnem šotoru, če je njegova tlorisna površina do 500 m²,
višina najvišje točke 6 m, merjeno od najnižje točke objekta;
tlorisna površina je lahko večja, če ima šotor ustrezen cer
tifikat oziroma izjavo proizvajalca, da je izdelan v skladu s
standardom o začasnih objektih DSIST EN 13782, oziroma,
dokler ta standard še ni izdan kot evropski, privzeti standard
PSIST prEN 13782:2001 – Naprave in konstrukcije za zača
sne objekte in zabaviščne parke;
c. oder z nadstreškom, če je njegova tlorisna površina
do 30 m², višina najvišje točke do 6 m, merjeno od najnižje
točke objekta, razpon nosilnih delov pa do 3 m, in če ta
razpon presega 3 m, morajo biti sestavljeni iz montažnih
elementov;
d. pokriti prireditveni prostor, kamor sodi tudi športno
igrišče, z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru,
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vključno s sanitarnimi prostori, če je njegova tlorisna površina
do 500 m² oziroma več, če ima šotor certifikat;
e. cirkus, to je prireditveni prostor v montažnem šotoru
(arena s tribunami za gledalce) in ograjeno zunanjo površino,
namenjeno potujočemu zabavišču, če so šotor in drugi objekti
montažni;
f. začasna tribuna za gledalce na prostem, če je njena
tlorisna površina največ 1000 m² in višina najvišje točke naj
več 6 m, merjeno od najnižje povprečne točke terena.
(2) Začasni objekti, ki so enostavni objekti, so tudi objek
ti, namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi, če
bruto površina teh objektov ne presega 15 m² in je višina
najvišje točke največ 4 m, merjeno od najnižje točke objekta,
katerega streha je hkrati strop nad prostorom.
18. člen
(vadbeni objekti)
Vadbeni objekti, ki so enostavni objekti, so:
1. Vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na
prostem:
a. igrišče za šport in rekreacijo na prostem, to je travnata
površina oziroma naravno zemljišče, namenjeno nogometu,
odbojki, košarki, bejzbolu, ragbiju, golfu in drugim igram z
žogo, če je njegova tlorisna površina v skladu z normativi, ki
veljajo za posamezno vrsto igre z žogo;
b. kolesarska steza, to je ozek pas z naravnim materia
lom utrjenega zemljišča, pripravljen za kolesarjenje v naravi,
če je njegova širina do 1,2 m;
c. planinska pot, to je ozek pas zemljišča, le v nujnih
primerih utrjen z naravnim materialom, pripravljen za hojo
oziroma dostop na planine oziroma gore, če je njegova širina
do 1 m;
d. smučišče, to je travnata površina, pozimi namenjena
smučanju in drugim zimskim dejavnostim, vključno z začasno
postavljenimi montažnimi vlečnicami dolžine do 200 m, z niz
ko vodeno vrvjo ter dostopnimi in povezovalnimi potmi med
smučarskimi progami oziroma deli smučišča, če je njegova
tlorisna površina v skladu z normativi, ki veljajo za posamezno
vrsto smučišča;
e. sprehajalna pot, to je ozek pas z naravnim materialom
utrjenega zemljišča, pripravljen za sprehode v naravi, če je
njegova širina do 1,2 m;
f. športno strelišče, če je njegova tlorisna površina do
3 ha;
g. trimska steza, to je ozek pas zemljišča, po potrebi utr
jen z naravnim materialom in pripravljen za hojo, s površinami
in opremo za telovadne vaje, če je njegova širina do 1 m;
h. vzletišče, ki ima samo travnato površino, namenjeno
vzletanju in pristajanju zelo lahkih naprav za letenje in jadral
nih padalcev, če je njegova tlorisna površina do 5 ha.
2. Vadbeni objekti, namenjeni obrambi ter zaščiti in re
ševanju:
a. plezalni in drug podoben objekt, namenjen urjenju, če
njegova višina ne presega 7,5 m;
b. pokriti vadbeni prostor z napihljivo konstrukcijo ali v
montažnem šotoru, če je njegova tlorisna površina do 500 m²;
prostor je lahko večji, če ima šotor certifikat;
c. vadbeni bunker, to je manjša vojaška obrambna utrd
ba, namenjena urjenju oziroma vojaškim vajam, če je njegova
tlorisna površina do 30 m²;
d. vadišče na prostem, to je naravno zemljišče s pri
ročnimi vadbenimi objekti, poraslo s travo in drevjem, če je
tlorisna površina in urejenost zemljišča v skladu z normativi,
določenimi s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami oziroma obrambo;
e. zaklon, to je objekt, za katerim ali pod katerim je kdo
zavarovan, če je objekt do največ 2 m vkopan v teren, nad
zemni del pa zasut z zemljo in če je njegova tlorisna površina
do 30 m², višina do 3 m, razpon nosilnih delov pa do 3 m;

Uradni list Republike Slovenije
pri večjem razponu morajo biti nosilni deli montažni in dani v
promet v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode;
f. vojaško strelišče, če je njegova površina do 5 ha ter se
z njegovo postavitvijo in uporabo ne spreminja konfiguracija
terena;
g. zaklonilnik, to je pritličen objekt, katerega površina
ne presega 20 m² in ki je lahko sestavljen iz posameznih
gradbenih elementov.
19. člen
(spominska obeležja)
Spominska obeležja so enostavni objekti, če so narejeni
v obliki spominskih plošč, ki so sestavni del fasade stavbe in
so manjši od 1 m², ter spomeniki in spominska obeležja na
pokopališčih.
20. člen
(urbana oprema)
Urbana oprema, ki je enostavni objekt, so:
a. nadkrita čakalnica na avtobusnem, železniškem,
tramvajskem in taksi postajališču, če je njena tlorisna površi
na do 15 m², višina nadstreška pa do 4 m, merjeno od terena
do kapa;
b. javna kolesarnica z nadstreškom, če je njena tlorisna
površina do 15 m², višina nadstreška pa do 4 m, merjeno od
terena do kapa;
c. javna telefonska govorilnica, to je tipska oziroma mon
tažna hišica ali na zid pritrjen nadstrešek, s tlorisno površino
do 10 m², s telefonskim aparatom ali drugo terminalsko opre
mo, namenjeno javnim telekomunikacijskim storitvam, vključ
no z brezžičnim širokopasovnim lokalnim omrežjem;
d. transparent, pritrjen na vsaki strani ceste na obstoječo
konstrukcijo, zid oziroma steber, z dvojno varovanimi jeklenimi
vrvmi ali s posebno nosilno konstrukcijo, lahko pa tudi pritrjen
na konstrukcijske elemente nadvoza preko javne ceste, če je
njegova dimenzija do 8 m x 1 m, spodnji rob pa je najmanj
5,5 m nad voznim pasom ceste;
e. skulptura in druga prostorska inštalacija, če je njena
tlorisna površina do 100 m², višina pa do 4 m nad terenom;
f. večnamenski kiosk oziroma tipski zabojnik, če je nje
gova tlorisna površina do 30 m², višina pa do 4 m;
g. montažna sanitarna enota, ki je lahko tudi v zabojniku,
če je njegova tlorisna površina do 20 m², višina pa do 4 m;
h. vodnjak oziroma okrasni bazen, to je arhitektonsko
zasnovan in plastično okrašen zbiralnik za vodo, navadno z
vodometom, če je njegova tlorisna površina do 100 m², pri
vodometu pa višina konstrukcije do 4 m;
i. otroško igrišče, če je njegova tlorisna površina do
500 m²;
j. obešanka na drogu javne razsvetljave z največjo po
vršino ene strani 2 m².

Št.

(redna vzdrževalna dela)
Redna vzdrževalna dela vključujejo izvedbo manjših po
pravil in del na objektu ali v prostorih, ki so v objektu, kakršna
so prepleskanje, popravilo vrat in oken, zamenjava poda, za
menjava stavbnega pohištva s pohištvom enakih dimenzij in
podobno ter s katerimi se ne spreminja zmogljivost inštalacij,
opreme in tehnoloških naprav, ne posega v konstrukcijo objekta
in se tudi ne spreminja zmogljivost, velikost, namembnost in
zunanji videz objekta.

8. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
24. člen
(prenehanje veljavnosti predpisa)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Pravilnik
o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o
pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega do
voljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi
zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03, 130/04 in 100/05).
25. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-27/2008/13
Ljubljana, dne 10. aprila 2008
EVA 2008-2511-0022
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

(vrste vzdrževalnih del in obveznost pridobitve soglasij)

(investicijska vzdrževalna dela)
(1) Investicijska vzdrževalna dela so dela na objektu ali
za potrebe objekta in vključujejo izvedbo popravil, gradbenih,
inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku
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23. člen

21. člen

22. člen

Stran

tehnike, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi
ne spreminja njegova zmogljivost, velikost, namembnost in
zunanji videz.
(2) Med investicijska vzdrževalna dela iz prejšnjega od
stavka spadajo zlasti:
– namestitev agregata za proizvodnjo električne ener
gije,
– namestitev naprave za ogrevanje,
– namestitev sončnega zbiralnika ali sončnih celic,
– namestitev toplotne črpalke,
– namestitev vetrnice za proizvodnjo električne energije,
– izvedba vrtine za geosondo,
– namestitev klima naprav,
– izvedba notranjih instalacij,
– izvedba klančin za dostop v objekt,
– ureditev dvorišč,
– vgradnja strešnih oken,
– namestitev hišnih TV anten.

7. VZDRŽEVANJE OBJEKTOV

(1) Vzdrževanje objektov se opravlja z rednimi vzdrževal
nimi deli in investicijskimi vzdrževalnimi deli.
(2) Če je s predpisom določeno, da je treba pred začetkom
vzdrževalnih del pridobiti soglasje, mora investitor vložiti zahtevo
za izdajo soglasja pri pristojnem organu oziroma službi.
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Uredba o območju za določitev strank v
postopku izdaje gradbenega dovoljenja

Na podlagi drugega odstavka 49.a člena Zakona o gra
ditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS,
111/05 – Odl. US in 126/07) izdaja Vlada Republike Slove
nije
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UREDBO
o območju za določitev strank v postopku izdaje
gradbenega dovoljenja
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se določa način izračuna in prikaza obmo
čja za določitev strank in velikost območja za določitev strank
glede na posamezne vrste objektov.
2. člen
(način prikaza območja za določitev strank)
(1) Območje za določitev strank se prikaže tako, da
se na geodetskem načrtu ali na katastrskem prikazu vriše
zaključen poligon, ki nastane s tlorisno projekcijo najbolj
izpostavljenih nadzemnih in podzemnih delov objekta na ze
mljišče, vključujoč napušče, nadstreške, balkone in podobne
gradbene elemente, in okrog njega vriše pas za določitev
strank.
(2) Če se za posamezen objekt prikazuje le z osjo, se
pas za določitev strank vriše okoli te osi.
(3) Pas za določitev strank se za vsak objekt prikaže
posebej.
3. člen
(pas za določitev strank)
(1) Širina pasu za določitev strank znaša:
– za stavbe – ena polovica tretjega korena bruto pro
stornine stavbe,
– za gradbeno inženirske objekte – kot je to določeno v
4. členu te uredbe,
– za gradbeno inženirske objekte, ki niso določeni v
4. členu te uredbe – ena polovica kvadratnega korena po
vršine objekta,
– za stolpe in podobne visoke gradbene inženirske
objekte, ki niso zajeti 4. členu te uredbe – višina objekta,
– za podzemne gradbene inženirske objekte, ki niso
določeni v 4. členu te uredbe ali predhodnih alineah tega
odstavka – dvakratnik globine objekta, vendar največ 100 m,
razen za predore, kjer je pas enak pasu, ki je določen za
objekt javne infrastrukture, katerega sestavni del je predor.
(2) Za stavbe se v projektu izračuna prostornina celega
objekta po standardu SIST ISO 9836 – Standardi za lastno
sti stavb – Definicija in računanje indikatorjev površine in
prostornine, določenem za bruto prostornino stavb ali delov
stavb, ki so v celoti omejeni in v celoti pokriti, pri čemer se
prostornina zaokroži na kubični meter natančno.
(3) Za nadzemne in podzemne gradbene inženirske
objekte se v projektu izračuna višina oziroma globina kot
višinska razlika med površino zemljišča (kota nič) in najvišjo
oziroma najglobljo točko gradbenega posega na vsakih pet
tekočih metrov, pri dolžinskih objektih pa se kot višina ozi
roma globina upošteva povprečna vrednost višinske razlike
celotnega objekta oziroma gradnje, ki je predmet gradbenega
dovoljenja.
(4) Če gre za podzemni objekt gospodarske javne infra
strukture in je predvidena gradnja v cestnem telesu, se šteje,
da območje za določitev strank sega le do parcelne meje
zemljišča, na katerem se objekt gradi.
(5) Za objekt, za katerega je obvezna presoja vplivov na
okolje po predpisih s področja varstva okolja, se kot območje
za določitev strank šteje območje, ki je določeno v poročilu
o vplivih na okolje, če je to večje od območja za določitev
strank, določenega po prejšnjih odstavkih tega člena.
(6) Območje za določitev strank se določi z natančno
stjo polovice metra.
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(7) V primeru rekonstrukcije stavbe, s katero se ne po
večuje prostornina stavbe, in v primeru odstranitve objekta
se območje za določitev strank ne določa.
(8) V primeru rekonstrukcije stavbe, s katero se poveču
je prostornina objekta, se območje za določitev strank določi
po enakih pravilih kot za gradnjo novega objekta.
(9) V primeru rekonstrukcije, odstranitve ali spremembe
namembnosti gradbeno inženirskega objekta se območje za
določitev strank določi upoštevaje velikost dela, ki se rekon
struira, odstranjuje ali mu spreminja namembnost.
(10) V primeru spremembe namembnosti se območje za
določitev strank določi upoštevaje stavbo kot celoto, ne glede
na delež spremembe.
4. člen
(posebni pasovi za določitev strank)
Širina pasu za določitev strank pri gradbeno inženirskih
objektih znaša na vsaki strani tlorisne projekcije:
– avtoceste 40 m, hitre ceste 35 m, glavne ceste 25 m,
regionalne ceste 15 m, kategorizirane občinske ceste 10 m
in državne kolesarske steze 5 m, merjeno od zunanjega roba
cestnega sveta;
– železniške proge ter industrijskega tira 8 m, merjeno
od osi skrajnih tirov;
– nihalne žičnice 20 m, krožne žičnice 15 m in žičnice,
ki pozimi deluje kot vlečnica, 5 m, merjeno od osi nosilne
oziroma vlečne vrvi;
– nadzemnega večsistemskega daljnovoda in razde
lilne transformatorske postaje nazivne napetosti 400 kV
in 220 kV 25m; podzemnega kabelskega sistema naziv
ne napetosti 400 kV 10m; nadzemnega večsistemskega
daljnovoda in razdelilne transformatorske postaje nazivne
napetosti 110 kV in 35 kV 15m; podzemnega kabelskega
sistema nazivne napetosti 110 kV in 35 kV 3m; nadzemne
ga večsistemskega daljnovoda nazivnih napetosti od 1 kV
do vključno 20 kV 10m; podzemnega kabelskega sistema
nazivne napetosti od 1 kV do vključno 20 kV 1m; razdelilne
postaje SN, transformatorske postaje SN/0,4 kV 2 m, pri če
mer se oddaljenost meri od osi daljnovoda ali osi kabelskega
sistema in od zunanje ograje razdelilne transformatorske
postaje, razdelilne postaje in transformatorske postaje in
pri čemer lahko večsistemski daljnovod naštetih nazivnih
napetosti vključuje tudi sisteme nižjih napetosti, varovalni
pasovi pa se lahko prekrivajo;
– vodovoda, kanalizacije, plinovoda, toplovoda oziroma
vročevoda, voda, namenjenega telekomunikacijskim stori
tvam, vključno s kabelskim razdelilnim sistemom, in drugih
vodov, ki služijo določeni vrsti gospodarske javne službe lo
kalnega pomena oziroma so v javno korist, razen priključkov
nanje, 3 m, merjeno od osi posameznega voda, če gre za
podzemne objekte, če gre za nadzemne objekte pa višina
objekta.
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-28/2008/5
Ljubljana, dne 10. aprila 2008.
EVA 2008-2511-0032
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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MINISTRSTVA
1569.

Pravilnik o delovnih dovoljenjih, prijavi in
odjavi dela ter nadzoru nad zaposlovanjem in
delom tujcev

Na podlagi petnajstega odstavka 8. člena, prvega od
stavka 11.c člena, osmega odstavka 13. člena, devetega
odstavka 18. člena, petega odstavka 29. člena, petega od
stavka 31. člena in šestega odstavka 35.h člena Zakona o
zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 76/07 – uradno
prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za delo, družino in
socialne zadeve v soglasju z ministrom za šolstvo in šport,
ministrico za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter mini
strom za gospodarstvo

PRAVILNIK
o delovnih dovoljenjih, prijavi in odjavi dela
ter nadzoru nad zaposlovanjem
in delom tujcev
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) Ta pravilnik določa podatke in dokazila, na podlagi
katerih Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadalj
njem besedilu: zavod) odloča o izdaji delovnega dovoljenja,
podatke in način prijave in odjave dela tujcev ter način
uresničevanja obveznosti delodajalca do nadzorstvenega
organa.
(2) Zavod po uradni dolžnosti pridobi podatke o dej
stvih, o katerih vodi uradno evidenco. Enako ravna tudi glede
dejstev, o katerih vodi uradno evidenco kakšen drug državni
organ oziroma organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega
pooblastila.
II. DELOVNO DOVOLJENJE
2. člen
Delovno dovoljenje se izda ob izpolnjevanju naslednjih
splošnih pogojev:
a) da delodajalec in tujec izpolnjujeta z zakonom predpi
sane pogoje;
b) da ni izkoriščena kvota delovnih dovoljenj iz prvega
odstavka 5. člena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni
list RS, št. 76/07 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem
besedilu: ZZDT), razen v primerih iz tretjega odstavka 5. člena
ZZDT, ko se delovno dovoljenje ne všteva v kvoto delovnih
dovoljenj.
3. člen
(1) Vloga za izdajo delovnega dovoljenja se vloži pri za
vodu.
(2) Vlogo za izdajo delovnega dovoljenja vsebuje:
a) izpolnjeni predpisani obrazec za posamezno vrsto de
lovnega dovoljenja, ki je sestavni del tega pravilnika;
b) podatke in dokazila, določene s tem pravilnikom, ozi
roma druge podatke, ki jih na podlagi zakona zahteva zavod v
postopku izdaje delovnega dovoljenja.

(3) V postopkih za izdajo delovnega dovoljenja se plačuje
taksa v skladu z zakonom, ki ureja upravne takse, razen v
primeru, ko ZZDT določa drugače, ter nadomestilo posebnih
stroškov v skladu s 34. členom ZZDT.
III. OSEBNO DELOVNO DOVOLJENJE
1. Osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo
enega leta
1.1 Osebno delovno dovoljenje
za samozaposlenega tujca
4. člen
(1) Tujec iz prvega odstavka 10.a člena ZZDT vloži vlogo
za izdajo osebnega delovnega dovoljenja na predpisanem
obrazcu ZRSZ-TUJ-1.
(2) Vloga vsebuje naslednje podatke:
a) fotokopija potnega lista tujca;
b) podatek o veljavnem dovoljenju za prebivanje;
c) podatek o dovoljenju za prebivanje, veljavnem eno leto
pred vložitvijo vloge;
č) podatek o depozitu lastnih finančnih sredstev v višini
10.000 eurov za namen poslovanja kot samostojni podjetnik
posameznik ali ustanovitelj osebne gospodarske družbe v obliki
potrdila banke s sedežem ali drugo obliko poslovanja v Repu
bliki Sloveniji;
d) podatek o lastništvu poslovnega prostora v obliki izpisa
iz zemljiške knjige ali podatek o najemu poslovnega prostora v
obliki najemne pogodbe.
(3) Za tujca, ki je bil najmanj eno leto pred registracijo
neprekinjeno zaposlen kot delovni migrant, vloga iz prejšnjega
odstavka namesto podatkov iz točk b in c prejšnjega odstavka
vsebuje dokazilo o statusu delovnega migranta v enem letu
pred vlogo.
(4) Slovenski izseljenec ali njegov potomec do tretjega ko
lena v ravni črti, ki se želi samozaposliti pridobi osebno delovno
dovoljenje v skladu z 8. členom tega pravilnika.
(5) Ponovna vloga za izdajo dovoljenja tujcu iz prvega
odstavka 10.a člena ZZDT vsebuje podatek iz Poslovnega re
gistra o vpisu tujca kot ustanovitelja ali soustanovitelja osebne
gospodarske družbe ali kot samostojnega podjetnika posa
meznika.
(6) Vloga tujca iz šestega odstavka 10.a člena ZZDT
vsebuje naslednja podatka:
a) fotokopijo potnega lista tujca;
b) podatek o vpisu tujca v ustrezen z zakonom predpisan
vpisnik za opravljanje samostojne poklicne dejavnosti.
1.2 Osebno delovno dovoljenje za tujca
iz 53. člena ZZDT
5. člen
(1) Tujec, ki izpolnjuje pogoje iz 53. člena ZZDT, vloži vlo
go za izdajo osebnega delovnega dovoljenja na predpisanem
obrazcu ZRSZ-TUJ-1.
(2) Vloga vsebuje naslednja podatka:
a) fotokopijo potnega lista tujca;
b) pravnomočno sodbo sodišča.
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2. Osebno delovno dovoljenje
z veljavnostjo treh let
2.1 Osebno delovno dovoljenje za ožjega družinskega člana
slovenskega državljana
6. člen
(1) Ožji družinski član iz 1. točke prvega odstavka 10.b
člena ZZDT vloži vlogo za izdajo osebnega delovnega dovo
ljenja na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-1.
(2) Vloga vsebuje naslednje podatke:
a) fotokopijo potnega lista tujca;
b) dokazilo, da je ožji družinski član slovenskega drža
vljana;
c) podatek o veljavnem dovoljenju za začasno prebivanje
zaradi združitve družine.
2.2 Osebno delovno dovoljenje za ožjega družinskega člana
tujca
7. člen
(1) Ožji družinski član iz 2. točke prvega odstavka 10.b
člena ZZDT vloži vlogo za izdajo osebnega delovnega dovo
ljenja na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-1.
(2) Vloga vsebuje naslednje podatke:
a) fotokopijo potnega lista tujca;
b) dokazilo, da je ožji družinski član tujca;
c) podatek o veljavnem dovoljenju za začasno prebivanje,
zaradi združitve družine;
č) podatek, da je ob vložitvi vloge že dve leti neprekinjeno
bival v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno
prebivanje;
d) podatek o osebnem delovnem dovoljenju za nedoločen
čas tujca, katerega ožji družinski član je.
2.3 Osebno delovno dovoljenje za slovenskega izseljenca
ali njegovega potomca
8. člen
(1) Tujec iz 3. točke prvega odstavka 10.b člena ZZDT
vloži vlogo za izdajo osebnega delovnega dovoljenja na pred
pisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-1.
(2) Vloga vsebuje naslednja podatka:
a) fotokopijo potnega lista tujca;
b) dokazilo, da je slovenski izseljenec ali njegov po
tomec do tretjega kolena v ravni vrsti (izpis iz matičnega
registra).
2.4 Osebno delovno dovoljenje
za samozaposlenega tujca
9. člen
(1) Tujec iz 4. točke prvega odstavka 10.b člena ZZDT
vloži vlogo za izdajo osebnega delovnega dovoljenja na pred
pisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-1.
(2) Vloga vsebuje naslednja podatka:
a) fotokopija potnega lista tujca
b.) podatek iz Poslovnega registra o vpisu tujca kot usta
novitelja ali soustanovitelja osebne gospodarske družbe ali kot
samostojnega podjetnika posameznika oziroma vpisu tujca v
ustrezen z zakonom predpisan vpisnik za opravljanje samostoj
ne poklicne dejavnosti;
c) podatek, da je bil ob vložitvi vloge že dve leti nepreki
njeno samozaposlen v Republiki Sloveniji.
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(2) Vloga vsebuje naslednja podatka:
a) fotokopija potnega lista tujca
b) podatek o najmanj poklicni izobrazbi (podatek v skladu
z 21. členom tega pravilnika ali o pridobljeni izobrazbi v Repu
bliki Sloveniji);
c) podatek, da je bil tujec zadnji dve leti pred vložitvijo
vloge neprekinjeno zaposlen pri istem delodajalcu ali njegovem
pravnem nasledniku.
2.6 Osebno delovno dovoljenje za delovnega migranta
11. člen
(1) Tujec iz 6. točke prvega odstavka 10.b člena ZZDT
vloži vlogo za izdajo osebnega delovnega dovoljenja na pred
pisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-1.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednja po
datka:
a) fotokopija potnega lista tujca
b) podatek, da je delovni migrant;
c) podatek, da je bil zadnji dve leti pred vložitvijo vloge
neprekinjeno zaposlen pri istem delodajalcu ali njegovem prav
nem nasledniku.
(3) Tujec iz prehodne določbe 38. člena Zakona o spre
membah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju in delu tujcev
(Uradni list RS, št. 52/07) vloži vlogo za izdajo osebnega delov
nega dovoljenja na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-1.
(4) Vloga iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednja po
datka:
a) fotokopija potnega lista tujca
b) fotokopijo pogodbe o zaposlitvi;
c) podatek o osebnem delovnem dovoljenju z veljavno
stjo treh let, izdanim v skladu s 3. točko osmega odstavka
10. člena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS,
št. 66/00).
2.7 Osebno delovno dovoljenje za tujca, ki je zadnji
letnik šolanja končal v Republiki Sloveniji in ima najmanj
visokošolsko izobrazbo
12. člen
(1) Tujec iz 7. točke prvega odstavka 10.b člena ZZDT
vloži vlogo za izdajo osebnega delovnega dovoljenja na pred
pisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-1.
(2) Vloga vsebuje naslednja podatka:
a) fotokopijo potnega lista tujca;
b) dokazilo, da je zadnji letnik šolanja končal v Republiki
Sloveniji in ima najmanj visokošolsko izobrazbo (fotokopija
diplome).
2.8 Osebno delovno dovoljenje za tujca, ki je v Republiki
Sloveniji zaključil program raziskovalnega dela
13. člen
(1) Tujec iz 8. točke prvega odstavka 10.b člena ZZDT
vloži vlogo za izdajo osebnega delovnega dovoljenja na pred
pisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-1.
(2) Vloga vsebuje naslednja podatka:
a) fotokopijo potnega lista tujca;
b) dokazilo, da je zaključil program raziskovalnega dela v
Republiki Sloveniji (potrdilo raziskovalne organizacije o zaključ
ku raziskovalnega dela).

2.5. Osebno delovno dovoljenje za tujca
z najmanj poklicno izobrazbo

2.9 Osebno delovno dovoljenje
za ožjega družinskega člana tujca s statusom raziskovalca
in tujca, ki je v Republiki Sloveniji zaključil program
raziskovalnega dela

10. člen
(1) Tujec iz 5. točke prvega odstavka 10.b člena ZZDT
vloži vlogo za izdajo osebnega delovnega dovoljenja na pred
pisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-1.

14. člen
(1) Tujec iz 9. in 10. točke prvega odstavka 10.b člena
ZZDT vloži vlogo za izdajo osebnega delovnega dovoljenja na
predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-1.
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(2) Vloga vsebuje naslednje podatke:
a) fotokopijo potnega lista tujca;
b) dokazilo, da je ožji družinski član tujca s statusom
raziskovalca oziroma tujca, ki je v Republiki Sloveniji zaključil
program raziskovalnega dela in na tej podlagi pridobil osebno
delovno dovoljenje (izpis iz matičnega registra);
c) dokazilo, da ima njegov ožji družinski član status raz
iskovalca (potrdilo raziskovalne organizacije) oziroma da je
pridobil osebno delovno dovoljenje na podlagi 8. točke prvega
odstavka 10.b člena ZZDT.
2.10 Osebno delovno dovoljenje za tujca
s subsidiarno zaščito
15. člen
(1) Tujec iz 11. točke prvega odstavka 10.b člena ZZDT
vloži vlogo za izdajo osebnega delovnega dovoljenja na pred
pisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-1.
(2) Vloga vsebuje naslednja podatka:
a) fotokopijo potnega lista tujca;
b) podatek, da je oseba s subsidiarno zaščito.
3. Osebno delovno dovoljenje za nedoločen čas
3.1 Osebno delovno dovoljenje za nedoločen čas
za tujca z dovoljenjem za stalno prebivanje
16. člen
(1) Vlogo za izdajo osebnega delovnega dovoljenja za
nedoločen čas vloži tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje v
Republiki Sloveniji na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ- 1.
(2) Vloga vsebuje naslednja podatka:
a) fotokopijo potnega lista tujca;
b) podatek o dovoljenju za stalno prebivanje v Republiki
Sloveniji.
3.2 Osebno delovno dovoljenje za nedoločen čas
za begunca
17. člen
(1) Begunec vloži vlogo za izdajo osebnega delovnega
dovoljenja na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-1.
(2) Vloga vsebuje naslednja podatka:
a) fotokopijo potnega lista tujca;
b) podatek o priznanju statusa begunca.
4. Osebno delovno dovoljenje za čas, določen
s posebnim zakonom oziroma mednarodno pogodbo
4.1 Osebno delovno dovoljenje za prosilca
za mednarodno zaščito za čas treh mesecev
18. člen
(1) Prosilec za mednarodno zaščito vloži vlogo za izda
jo osebnega delovnega dovoljenja na predpisanem obrazcu
ZRSZ-TUJ-1.
(2) Vloga vsebuje naslednje podatke:
a) fotokopijo potnega lista tujca;
b) podatek oziroma dokazilo, da je tujec prosilec za med
narodno zaščito;
c) podatek, da je od vložitve prošnje za mednarodno
zaščito minilo najmanj eno leto.
(3) Za podaljšanje osebnega delovnega dovoljenja prosilec
za mednarodno zaščito priloži enake podatke kot pri prvi vlogi.
4.2 Osebno delovno dovoljenje dokler traja status osebe
z začasno zaščito
19. člen
(1) Oseba z začasno zaščito vloži vlogo za izdajo osebnega
delovnega dovoljenja na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-1.
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(2) Vloga vsebuje naslednja podatka:
a) fotokopijo potnega lista tujca;
b) podatek o priznanju statusa osebe z začasno zaščito.
4.3 Osebno delovno dovoljenje
na podlagi mednarodne pogodbe za čas,
ki ga določa mednarodna pogodba
20. člen
(1) Tujec vloži vlogo za izdajo osebnega delovnega dovo
ljenja na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-1.
(2) Vloga vsebuje naslednje podatke:
a) fotokopijo potnega lista tujca;
b) drugi v skladu z mednarodno pogodbo določeni po
datki.
IV. DOVOLJENJE ZA ZAPOSLITEV
1. Dokazovanje ustreznosti izobrazbe
oziroma poklicnih kvalifikacij
21. člen
(1) V postopku pridobivanja delovnih dovoljenj za drža
vljane tretjih držav se v primerih, ko kolektivna pogodba ali
splošni akt delodajalca med pogoji za opravljanje dela zahteva
določeno stopnjo oziroma vrsto izobrazbe, ustreznost izobraz
be dokazuje s fotokopijo overjenega spričevala, oziroma listine
o izobraževanju in njenim prevodom v slovenski jezik. Izvirnik
listine o izobraževanju, katerega fotokopija se priloži, mora biti
predhodno overjen na podlagi Konvencije o ukinjanju legali
zacije tujih javnih dokumentov (Uradni list FLRJ, št. 10/62) z
žigom Apostille ali v primeru, ko tuja država ni podpisnica te
konvencije, na podlagi Zakona o overovitvi listin v mednaro
dnopravnem prometu (Uradni list RS, št. 64/01).
(2) Če bo državljan tretje države v Republiki Sloveniji
opravljal reguliran poklic, se poklicna kvalifikacija za opravljanje
reguliranega poklica izkazuje na naslednja načina:
a) v primeru, da se poklicna kvalifikacija priznava po zako
nu, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij državlja
nom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega
prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih
poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji, se k vlogi
priložijo podatki o priznani poklicni kvalifikaciji;
b) v primeru, da se poklicna kvalifikacija ne priznava na
način določen v točki a), delodajalec k vlogi za izdajo dovoljenja
za zaposlitev priloži izjavo, da tujec izpolnjuje pogoje za opra
vljanje reguliranega poklica.
2. Dovoljenje za prvo ali novo zaposlitev
22. člen
(1) Dovoljenje za prvo ali novo zaposlitev se izda za obdo
bje, ki ga delodajalec opredeli v vlogi na predpisanem obrazcu
ZRSZ-TUJ-2, ki pa ne more biti daljše od enega leta.
(2) Vloga vsebuje naslednje podatke:
1. podatke o izpolnjevanju pogojev delodajalca:
a) podatek o registraciji oziroma vpisu v ustrezen regi
ster;
b) pisno obvestilo pristojne območne službe zavoda iz
dvanajstega odstavka 8. člena ZZDT;
c) izjava delodajalca o šestmesečnem poslovanju v višini,
ki zagotavlja izplačilo minimalne plače za najmanj dva zaposle
na delavca v vsakem od zadnjih šest mesecev poslovanja, na
predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-2-3«;
č) podatek o poravnanih davkih in prispevkih iz zaposlitve
in dela;
d) pogodbo o zaposlitvi;
e) prijava potrebe po delavcu na obrazcu PD.
2. podatke o izpolnjevanju pogojev tujca:
a) fotokopijo potnega lista tujca;
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b) dokazilo o ustrezni izobrazbi v skladu z 21. členom
tega pravilnika.
(3) Pri zaposlitvi tujca z najmanj visokošolsko izobrazbo
oziroma tujca, ki je sorodnik delodajalca do tretjega kolena v
ravni vrsti, se priložijo podatki iz prejšnjega odstavka, razen
podatka iz podtočke 1.c prejšnjega odstavka. Za tujca, ki je so
rodnik delodajalca, se k vlogi priloži še dokazilo, da je sorodnik
delodajalca do tretjega kolena v ravni vrsti (izpis iz matičnega
registra).
23. člen
Za zaposlitev tujca pri delodajalcu, ki je fizična oseba,
se vloga vloži na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-2. Vloga
vsebuje naslednje podatke:
1. podatke o izpolnjevanju pogojev delodajalca:
a) fotokopijo osebnega dokumenta iz katerega je razvidno
prebivališče v Republiki Sloveniji;
b) pogodbo o zaposlitvi, ki jo podpišeta, delodajalec in
tujec;
c) pisno obvestilo pristojne službe zavoda iz dvanajstega
odstavka 8. člena ZZDT;
č) prijavo potrebe po delavcu na obrazcu PD.
2. podatke o izpolnjevanju pogojev tujca:
a) fotokopijo potnega lista tujca;
b) dokazilo o ustrezni izobrazbi v skladu z 21. členom
tega pravilnika;
c) podatek o dovoljenju za prebivanje v Republiki Slo
veniji.
2. Podaljšanje dovoljenja za zaposlitev
24. člen
(1) Kadar delodajalec pri prvi zaposlitvi tujca zaprosi za
izdajo dovoljenja za zaposlitev za manj kot 1 leto, se dovoljenje
za zaposlitev lahko podaljša za čas do skupaj dvanajst mese
cev, brez ponovnega preverjanja pogoja iz prvega odstavka
11.a člena ZZDT.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka na predpisanem obrazcu
ZRSZ-TUJ-2 vsebuje naslednje podatke:
a) podatek o socialnem zavarovanju;
b) podatek o veljavnem dovoljenju za prebivanje v Repu
bliki Sloveniji;
(3) Dovoljenje za zaposlitev se lahko po enoletni zapo
slitvi tujca v Republiki Sloveniji (brez prekinitve dovoljenja za
prebivanje) na podlagi vloge istega delodajalca za istega tujca
podaljša do enega leta, brez ponovnega preverjanja pogoja iz
prvega odstavka 11.a člena ZZDT.
(4) Vloga iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje po
datke:
1. podatke o izpolnjevanju pogojev delodajalca:
a) podatek o registraciji oziroma vpisu v ustrezen regi
ster;
b) pogodbo o zaposlitvi, ki jo podpišeta delodajalec in
tujec.
2. podatek o izpolnjevanju pogoja tujca:
a) podatek o dovoljenju za prebivanje v Republiki Slo
veniji.
3. Dovoljenje za zaposlitev brez kontrole
trga dela
25. člen
(1) Dovoljenje za zaposlitev se lahko, brez preverjanja
stanja in razmer na trgu dela (brez preverjanja pogoja iz prvega
odstavka 11.a člena ZZDT), izda v naslednjih primerih:
a) če kapitalska gospodarska družba želi zaposliti tujca, ki
je najmanj 51 odstotni lastnik te gospodarske družbe;
b) če delodajalec želi zaposliti tujca z visokošolsko ali
univerzitetno izobrazbo (ne glede na smer izobrazbe), ki je bil
predhodno najmanj eno leto nameščen pri tem delodajalcu na
podlagi 16. člena ZZDT;
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c) če organ državne uprave, drug državni organ ali organ
lokalne samouprave oziroma nosilec javnega pooblastila želi
zaposliti tujega strokovnjaka;
č) če izobraževalna ali kulturna ustanova želi zaposliti
tujega učitelja, profesorja, lektorja ali drugega strokovnjaka;
d) če raziskovalna organizacija želi zaposliti tuje znan
stvenike ali raziskovalce;
e) če kulturna ustanova želi zaposliti tujega kulturnega
delavca;
f) če športno društvo (klub, gospodarska družba) želi za
posliti tujega športnika, trenerja ali strokovnega delavca;
g) če ustanova za jedrsko energijo želi zaposliti tujega
strokovnjaka;
h) če diplomatsko ali konzularno predstavništvo, medna
rodna organizacija ali misija tuje države želi zaposliti tujca, ki
ga ne more zaposliti po mednarodnem pravu;
i) če delodajalec želi zaposliti tujca, ki mu je potekla ve
ljavnost osebnega delovnega dovoljenja z veljavnostjo treh let,
ki so ga tujci pridobili na podlagi petletne neprekinjene zapo
slitve pri istem delodajalcu in niso imeli prekinitve zaposlitve,
daljše od šest mesecev v kateremkoli obdobju;
j) če delodajalec želi zaposliti tujca z dovoljenjem za
prebivanje v Republiki Sloveniji, ki je ožji družinski član tujca z
osebnim delovnim dovoljenjem za nedoločen čas;
k) če delodajalec želi zaposliti tujca s poklicem, ki ga na
slovenskem trgu dela primanjkuje.
(2) Za določanje poklicev iz točke k) prejšnjega odstav
ka, ki jih na slovenskem trgu dela primanjkuje, se uporablja
metodologija, po kateri se določajo deficitarni poklici v skladu
s pravilnikom, ki ureja izvajanje ukrepov aktivne politike zapo
slovanja. Seznami deficitarnih poklicev so objavljeni na spletnih
straneh zavoda za vsako Območno službo zavoda.
26. člen
(1) Dovoljenje za zaposlitev v primerih iz prejšnjega člena
se vloži na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-2. Vloga vsebuje
naslednje podatke:
1. podatke o izpolnjevanju pogojev delodajalca:
a) podatek o registraciji oziroma vpisu v ustrezen register,
v primerih iz točke a, b, i, j in k prvega odstavka prejšnjega
člena;
b) pogodbo o zaposlitvi, ki jo podpiše delodajalec
c) podatek o poravnanih davkih in prispevkih iz zaposlitve
in dela;
č) prijavo potrebe po delavcu na obrazcu PD;
d) pritrdilno mnenje pristojnega ministrstva, ki se priloži
vlogi delodajalca v primerih iz točke c, č (razen za visokošolske
zavode), e in h prvega odstavka prejšnjega člena;
e) pritrdilno mnenje Olimpijskega komiteja Slovenije
– Združenja športnih zvez, ki se priloži vlogi delodajalca v pri
meru iz točke f prvega odstavka prejšnjega člena;
f) potrdilo pristojnega organa v Republiki Sloveniji o izpol
njevanju pogojev za delo v jedrskih objektih, ki se priloži vlogi
delodajalca v primeru iz točke g prvega odstavka prejšnjega
člena tega pravilnika.
2. podatke o izpolnjevanju pogojev tujca:
a) fotokopijo potnega lista tujca;
b) dokazilo o ustrezni izobrazbi v skladu z 21. členom
tega pravilnika v primeru iz točke b, j in k prvega odstavka
prejšnjega člena;
c) v primeru iz točke j prvega odstavka prejšnjega člena,
dokazilo, da je tujec ožji družinski član slovenskega državljana
ali tujca z osebnim delovnim dovoljenjem za nedoločen čas
(izpis iz matičnega registra);
č) podatek o dovoljenju za prebivanje v primeru iz točke j
prvega odstavka prejšnjega člena;
d) podatek o veljavnem dovoljenju za prebivanje v Repu
bliki Sloveniji, če je delodajalec fizična oseba, ki nima registri
rane dejavnosti.
(2) Pri podaljšanjih dovoljenj za zaposlitev iz prejšnjega
odstavka se smiselno uporablja 24. člen tega pravilnika.
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4. Dovoljenje za zaposlitev pri dveh
ali več delodajalcih
27. člen
(1) Dovoljenje za zaposlitev tujca pri drugem delodajalcu
(11. č člen ZZDT), se lahko izda za obdobje, ki ga delodajalec
opredeli v vlogi na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-2, a ne
sme biti daljše od enega leta.
(2) Vloga poleg podatkov, navedenih v 22. členu tega
pravilnika, vsebuje še naslednje podatke:
a) podatek, da je tujec najmanj šest mesecev neprekinje
no zaposlen pri prvem delodajalcu;
b) sporazum med delodajalcem, pri katerem je tujec že
zaposlen, delodajalcem, ki želi tujca zaposliti in tujcem.
V. DOVOLJENJE ZA DELO
1. Preverjanje pogodbe o izvajanju storitev tujih podjetij
z napotenimi ali nameščenimi delavci
28. člen
(1) Pri obravnavi vloge za izdajo dovoljenja za delo za
čezmejno opravljanje storitev tujih podjetij z napotenimi ali
nameščenimi delavci zavod preveri predvsem naslednje ele
mente pogodbe:
1. čas izvajanja,
2. število tujih delavcev,
3. natančen kraj, oziroma kraje izvajanja in
4. predmet pogodbe.
(2) Tuji izvajalec storitev sme na podlagi posamezne po
godbe z istim naročnikom in v zakonsko določenih časovnih
okvirih izvajati pogodbo na več krajih. Kraji izvajanja pogodbe
morajo biti natančno navedeni s časovnimi termini izvajanja in
številom delavcev.
2. Dovoljenje za delo za napotene delavce
29. člen
(1) Vlogo za izdajo dovoljenja za delo za izvajanje čez
mejnih storitev iz 13. člena ZZDT vloži tuji delodajalec na
predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-3.
(2) Vloga vsebuje:
a) pogodbo o opravljanju storitev za naročnika,
b) podatke oziroma dokazilo o registraciji obeh pogod
benih strank,
c) izjavo izvajalca storitve, da bo v času izvajanja storitev
na ozemlju Republike Slovenije napotenim delavcem zagota
vljal delovnopravne pogoje v skladu s slovensko zakonodajo,
č) seznam napotenih delavcev na predpisanem obrazcu
»Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-3-4«,
d) fotokopije potnih listov napotenih delavcev,
e) dokazilo, da so napoteni delavci najmanj eno leto
zaposleni pri delodajalcu, ki napotuje delavce v Republiko
Slovenijo,
f) podatek o plačilu posebnih stroškov po 34. členu
ZZDT.
(3) Ta člen se smiselno uporabljajo tudi za tuje samozapo
slene osebe, ki so same izvajalci čezmejnih storitev.
30. člen
(1) Če pogodbe v predvidenem roku iz utemeljenih razlo
gov ni bilo mogoče dokončati, lahko tuji delodajalec oziroma
tuja samozaposlena oseba pred prenehanjem veljavnosti do
voljenj zaprosi za podaljšanje veljavnosti dovoljenj za delo z
vlogo na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-3.
(2) Vloga vsebuje:
a) obrazložitev o utemeljenosti podaljšanja izvajanja po
godbe (npr. višja sila, vezanost izvajanja del na predhodna
dela, ki niso dokončana v roku, in drugi utemeljeni razlogi);
b) aneks k osnovni pogodbi o opravljanju storitev;
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c) podatek o plačilu posebnih stroškov po 34. členu
ZZDT;
č) seznam napotenih delavcev na predpisanem obrazcu
»Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-3-4«.
31. člen
Če se med izvajanjem pogodbe zamenjajo delavci, vloži
tuji delodajalec za izdajo dovoljenj za delo za nove napotene
delavce vlogo na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-3. Vloga
vsebuje podatke, navedene v točkah č, d, e in f drugega od
stavka 29. člena tega pravilnika.
32. člen
(1) Če se zaradi povečanega obsega dela sklenejo aneksi
k osnovni pogodbi o opravljanju storitev, na podlagi katere so
bila že izdana dovoljenja za delo, lahko tuji delodajalec za do
datne delavce vloži vlogo za izdajo dodatnih dovoljenj za delo
na obrazcu ZRSZ-TUJ-3.
(2) Vloga vsebuje:
a) aneks k osnovni pogodbi;
b) seznam dodatno napotenih delavcev na predpisanem
obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-3-4«;
c) fotokopije potnih listov napotenih delavcev;
č) dokazilo, da so napoteni delavci najmanj eno leto zapo
sleni pri njem pri delodajalcu, ki napotuje delavce v Republiko
Slovenijo;
d) podatek o plačilu posebnih stroškov po 34. členu
ZZDT.
33. člen
(1) V primeru iz desetega odstavka 13. člena ZZDT, ko je
storitev posebnega pomena za državo in se lahko izvaja dlje
kot tri mesece, mora naročnik storitve pred vložitvijo vloge za
izdajo dovoljenj za delo pridobiti pisno soglasje ministrstva,
pristojnega za delo.
(2) Naročnik storitve mora za pridobitev pisnega soglas
ja na ministrstvo, pristojno za delo, poslati pisno obrazložitev
posebnega pomena storitve za državo. Obrazložitvi se pri
ložijo:
a) pogodba o opravljanju storitev za naročnika,
b) število napotenih delavcev.
(3) Ministrstvo, pristojno za delo, v predhodnem soglasju
z ministrstvom, pristojnim za področje dejavnosti, odloči o ute
meljenosti izvajanja storitve za daljši čas.
(4) Ministrstvo, pristojno za delo, pošlje soglasje skupaj s
prilogami na zavod ter kopijo soglasja naročniku storitve.
(5) Vlogo za izvajanje storitev po desetem odstavku
13. člena ZZDT vloži tuj izvajalec storitve na zavodu na pred
pisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-3. Vloga vsebuje vse podatke,
navedene v 29. členu tega pravilnika, razen pogodbe o opra
vljanju storitev.
(6) Za izvajanje storitev iz tega člena se smiselno upora
bljajo 30., 31. in 32. člen tega pravilnika.
3. Dovoljenje za delo za nameščene delavce
34. člen
(1) Vlogo za izdajo dovoljenja za delo za opravljanje dolo
čenih nalog ali izvedbo pogodbenih storitev iz prvega odstavka
15. člena ZZDT z delavci, ki jih namesti v organizacijski enoti, s
katero je tržno prisoten v Republiki Sloveniji, vloži tuji delodaja
lec na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-3.
(2) Vloga vsebuje:
a) pogodbo o izvedbi storitev ali določenih nalog;
b) dokazilo o registraciji tujega delodajalca;
c) podatek o registraciji družbe, podružnice ali druge
organizacijske enote v Republiki Sloveniji;
č) fotokopijo potnih listov nameščenih delavcev;
d) dokazilo, da je nameščeni delavec najmanj eno leto
zaposlen pri delodajalcu, ki namešča delavce v Republiki Slo
veniji;
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e) izjavo, da bo v času izvajanja storitev na ozemlju Re
publike Slovenije nameščenim delavcem zagotavljal delovno
pravne pogoje v skladu s slovensko zakonodajo;
f) podatek o plačilu posebnih stroškov po 34. členu ZZDT.
(3) Če pogodbe v predvidenem roku iz utemeljenih ra
zlogov ni bilo mogoče dokončati, oziroma se med izvajanjem
pogodbe zamenjajo delavci ali se zaradi povečanega obsega
dela sklenejo aneksi k osnovni pogodbi o opravljanju storitev,
se smiselno uporabljajo določbe 30., 31. in 32. člena tega
pravilnika. Tuji delodajalec vloži vlogo za podaljšanje veljavno
sti dovoljenja za delo oziroma za nova dovoljenja za delo na
predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-3.
4. Dovoljenje za delo za gibanje oseb znotraj združb
35. člen
(1) Vlogo za izdajo dovoljenja za delo za gibanje oseb
znotraj združb iz 16. člena ZZDT vloži tuji delodajalec na pred
pisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-3.
(2) Vloga vsebuje:
a) dokazilo o registraciji tujega delodajalca;
b) podatek o registraciji družbe, podružnice ali druge
organizacijske enote v Republiki Sloveniji;
c) fotokopijo potnega lista napotenega delavca;
č) dokazilo, da je napoteni delavec najmanj eno leto
zaposlen pri delodajalcu, ki napotuje delavce v Republiko Slo
venijo;
d) akt o imenovanju oziroma o napotitvi delavca na zača
sno delo v organizacijsko enoto;
e) podatek o plačilu posebnih stroškov po 34. členu
ZZDT.
5. Dovoljenje za delo za dodatno izobraževanje tujih
napotenih delavcev in dovoljenja za delo tujim napotenim
delavcem, ki izvajajo dodatno izobraževanje slovenskih
delavcev
5.1 Dovoljenje za delo za dodatno izobraževanje tujih
napotenih delavcev
36. člen
(1) Vlogo za izdajo dovoljenja za delo za dodatno izobra
ževanje tujih napotenih delavcev iz 14.a člena ZZDT vloži tuja
gospodarska družba na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-3.
(2) Vloga vsebuje:
a) soglasje pristojne zbornice (Gospodarske zbornice
Slovenije, Obrtne zbornice Slovenije itd.) o izpolnjevanju kri
terijev, določenih s podzakonskim aktom iz osmega odstavka
14.a člena ZZDT;
b) pogodbo o dodatnem izobraževanju med slovensko in
tujo gospodarsko družbo, s programom dodatnega izobraževa
nja potrjenim s strani pristojne zbornice (Gospodarske zbornice
Slovenije, Obrtne zbornice Slovenije, itd.);
c) seznam tujih napotenih delavcev na predpisanem
obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-3-4«;
č) fotokopije potnih listov napotenih delavcev;
d) dokazilo, da so napoteni delavci zaposleni v tej gospo
darski družbi;
e) podatek o plačilu posebnih stroškov po 34. členu
ZZDT.
(3) Ta člen se smiselno uporablja tudi za samostojne
podjetnike posameznike.
5.2 Dovoljenje za delo tujim napotenim delavcem
za izvajanje dodatnega izobraževanja slovenskih delavcev
37. člen
(1) Vlogo za izdajo dovoljenja za delo za dodatno izobra
ževanje slovenskih delavcev, ki ga izvajajo tuji napoteni delavci
iz 14.b člena ZZDT, vloži slovenska gospodarska družba na
predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-3.
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(2) Vloga vsebuje:
a) soglasje pristojne zbornice (Gospodarske zbornice Slo
venije, Obrtne zbornice Slovenije, itd.) o izpolnjevanju kriterijev,
določenih s podzakonskim aktom iz osmega odstavka 14.b
člena ZZDT;
b) pogodbo o dodatnem izobraževanju med slovensko
in tujo gospodarsko družbo, s programom dodatnega izobra
ževanja, potrjenim s strani pristojne zbornice (Gospodarske
zbornice Slovenije, Obrtne zbornice Slovenije itd.);
c) seznam tujih napotenih delavcev na predpisanem
obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-3-4«;
č) fotokopije potnih listov napotenih delavcev;
d) dokazilo, da so napoteni delavci zaposleni v tuji go
spodarski družbi;
e) podatek o plačilu posebnih stroškov po 34. členu
ZZDT.
(3) Ta člen se smiselno uporablja tudi za samostojne
podjetnike posameznike.
6. Dovoljenje za delo za usposabljanje
in izpopolnjevanje
38. člen
(1) Vlogo za izdajo dovoljenja za delo iz 18. člena ZZDT
vloži organizator usposabljanja oziroma izpopolnjevanja na
predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-3.
(2) Vloga vsebuje:
a) podatek o ustrezni registraciji organizatorja oziroma
javno pooblastilo za opravljanje tovrstne dejavnosti;
b) podatek o registraciji organizacije, v kateri se bo tujec
usposabljal oziroma izpopolnjeval;
c) pogodba o zaposlitvi tujca v primerih sklenitve delov
nega razmerja;
č) program usposabljanja oziroma izpopolnjevanja;
d) fotokopije potnih listov tujcev;
e) mnenje pristojne institucije iz drugega odstavka
18. člena ZZDT o utemeljenosti usposabljanja oziroma izpo
polnjevanja v primeru, ko ni sklenjen meddržavni sporazum.
(3) Če se usposabljanje oziroma izpopolnjevanje izvaja
brez sklenitve delovnega razmerja, vsebuje vloga za izdajo
dovoljenja za delo namesto podatka iz točke c) prejšnjega
odstavka pogodbo o usposabljanju oziroma izpopolnjevanju
tujca med nosilcem programa usposabljanja oziroma izpo
polnjevanja in organizacijo, v kateri se bo tujec usposabljal
oziroma izpopolnjeval.
39. člen
(1) Kadar programa usposabljanja oziroma izpopolnje
vanja ni mogoče zaključiti v pogodbenem času, lahko orga
nizator vloži vlogo za podaljšanje dovoljenja za delo za uspo
sabljanje oziroma izpopolnjevanje na predpisanem obrazcu
ZRSZ-TUJ-3.
(2) Vloga vsebuje:
a) obrazložitev vloge za podaljšanje dovoljenja za delo;
b) aneks k osnovni pogodbi.
40. člen
Program usposabljanja in izpopolnjevanja mora vsebovati:
1. čas trajanja usposabljanja in izpopolnjevanja,
2. nosilca in kraj izvajanja usposabljanja in izpopolnje
vanja,
3. osnovne vsebine usposabljanja in izpopolnjevanja,
4. mentorja izvajanja programa,
5. cilj usposabljanja in izpopolnjevanja.
7. Dovoljenje za delo za sezonsko delo
41. člen
(1) Vlogo za izdajo dovoljenja za delo za sezonsko delo,
ki ne spada na področje kmetijstva ali gozdarstva, vloži delo
dajalec na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-3.

Uradni list Republike Slovenije

ster;

(2) Vloga vsebuje:
a) podatek o registraciji oziroma vpisu v ustrezen regi

b) izjavo delodajalca o šestmesečnem poslovanju v višini,
ki zagotavlja izplačilo minimalne plače za najmanj dva zaposle
na delavca v vsakem od zadnjih šest mesecev poslovanja, na
predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-2-3«;
c) podatek o poravnanih davkih in prispevkih iz naslova
zaposlitve in dela;
č) pogodba o zaposlitvi, ki jo podpiše delodajalec;
d) fotokopijo potnega lista tujca;
e) prijavo potrebe po delavcu na obrazcu PD.
(3) Pri ponovni vlogi za izdajo dovoljenja za delo za se
zonsko delo v gostinstvu in turizmu v istem koledarskem letu
za istega tujca, vloga vsebuje pogodbo o zaposlitvi s tujcem
za čas podaljšanja.
42. člen
(1) Vlogo za izdajo dovoljenja za delo za sezonsko delo
v kmetijstvu in gozdarstvu iz 20. člena ZZDT vloži delodajalec
na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-3.
(2) V primeru, da gre za sklenitev delovnega razmerja,
vloga vsebuje naslednje podatke:
a) podatek o registraciji oziroma vpisu v ustrezen register
ali dokazilo, da je lastnik ali zakupnik kmetije;
b) podatke iz točke c, č, d in e drugega odstavka prejšnje
ga člena tega pravilnika.
(3) Če ne gre za sklenitev delovnega razmerja, vloga
vsebuje naslednje podatke:
a) podatek o registraciji oziroma vpisu v ustrezen register
ali dokazilo, da je lastnik ali zakupnik kmetije ali gozda oziroma
kmetijskega zemljišča;
b) podpisana podjemna pogodba o sezonskem delu s
tujcem;
c) fotokopija potnega lista tujca.
(4) Pri podaljšanju dovoljenja za delo za sezonsko delo
v kmetijstvu in gozdarstvu v istem koledarskem letu vloga
vsebuje podpisano pogodbo o zaposlitvi s tujcem za čas po
daljšanja.
(5) Kadar delodajalec zaprosi za izdajo dovoljenja za delo
v dveh ali treh terminih, ko delovnega razmerja ni potrebno
skleniti, vloga vsebuje naslednje podatke:
a) podatek o registraciji oziroma vpisu v ustrezen register
ali dokazilo, da je lastnik ali zakupnik kmetije ali gozda oziroma
kmetijskega zemljišča;
b) podpisana podjemna pogodba o sezonskem delu s
tujcem za vsa zaprošena obdobja;
c) fotokopija potnega lista tujca.
(6) V primeru iz prejšnjega odstavka zavod izda eno do
voljenje za delo, v katerem se določijo posamezna obdobja in
lokacije opravljanja dela.
43. člen
(1) Delodajalec lahko na podlagi mnenja Kmetijsko goz
darske zbornice Slovenije, da je prišlo do izrednih pridelovalnih
razmer, zaprosi za podaljšanje dovoljenja za delo za največ
30 dni, ne glede na to, da je bilo tujcu v istem koledarskem letu
že trikrat izdano ali podaljšano dovoljenje za delo.
(2) Vloga smiselno vsebuje podatke iz prejšnjega člena
tega pravilnika.
8. Dovoljenje za delo tujih zastopnikov družb
44. člen
(1) Vlogo za izdajo dovoljenja za delo iz prvega odstavka
22. člena ZZDT vloži delodajalec na predpisanem obrazcu
ZRSZ-TUJ-3.
(2) Vloga vsebuje naslednje podatke:
a) podatek o registraciji družbe, podružnice oziroma dru
ge organizacijske oblike, iz katerega je razvidno, da tujec zanjo
opravlja poslovodno funkcijo;
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b) fotokopijo potnega lista tujca;
c) podatek o številu zaposlenih.
45. člen
Ponovna vloga za izdajo dovoljenja za delo iz prejšnjega
člena za istega tujca vsebuje:
a) podatek o registraciji družbe, podružnice oziroma dru
ge organizacijske oblike, iz katerega je razvidno, da tujec zanjo
opravlja poslovodno funkcijo.
9. Dovoljenje za delo za pogodbene storitve
tujcev
46. člen
(1) Vlogo za izdajo dovoljenja za delo iz 23. člena ZZDT
vloži naročnik storitve na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-3.
(2) Vloga vsebuje naslednje podatke:
a) podatek o registraciji iz ustreznega registra;
b) pogodbo o individualni storitvi s tujcem;
c) fotokopijo potnega lista tujca;
č) podatek o posebnem specialističnem znanju, ki ga ni
mogoče zagotoviti s ponudbo na notranjem trgu (posebni tečaji,
priporočila ipd.).
47. člen
(1) Kadar je pogodba o individualni storitvi s tujcem skle
njena za obdobje, daljše od enega leta, naročnik storitve vloži
vlogo za obnovo dovoljenja za delo na predpisanem obrazcu
ZRSZ-TUJ-3.
(2) Vloga vsebuje:
a) pogodbo o individualni storitvi;
b) fotokopijo potnega lista tujca;
c) dokazilo o ureditvi zdravstvenega zavarovanja tujca v
Republiki Sloveniji.
VI. PRIJAVA IN ODJAVA DELA TUJCEV
1. Prijava dela tujca na podlagi delovnega dovoljenja
48. člen
(1) Če delodajalec s tujcem sklene pogodbo o zaposlitvi,
se za prijavo začetka dela šteje prijava tujca v socialno zava
rovanje s strani delodajalca.
(2) Prijavo začetka dela tujca, ki ne sklepa pogodbe o
zaposlitvi, opravi zavezanec iz 29. člena ZZDT na zavodu v:
– roku 15 dni od vročitve dovoljenja za prebivanje, če
tujec pred izdajo delovnega dovoljenja ni imel dovoljenja za
prebivanje,
– roku 10 dni od vročitve delovnega dovoljenja, če je
tujec pred izdajo delovnega dovoljenja imel dovoljenje za pre
bivanje.
(3) Vlogo za prijavo vloži zavezanec na predpisanem
obrazcu ZRSZ-TUJ-4. Vloga vsebuje:
1. podatek o ustreznem socialnem oziroma zdravstvenem
zavarovanju v Republiki Sloveniji:
a) podatek o socialnem zavarovanju v Republiki Slove
niji;
b) podatek o ustreznem socialnem zavarovanju tujca v
drugi državi, s katero ima Republika Slovenija sklenjeno kon
vencijo o socialni varnosti;
c) dokazilo o prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju
tujca v Republiki Sloveniji.
2. podatek o dovoljenju za prebivanje v Republiki Slo
veniji.
2. Prijava dela tujca brez delovnega dovoljenja
49. člen
Zavezanci za prijavo in odjavo dela tujcev, za katere je
v skladu s 24., 25., 26. in 27. členom ZZDT predpisana samo
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prijava dela brez obveznosti predhodne pridobitve delovnega
dovoljenja, opravijo prijavo na zavodu:
– najkasneje dan pred začetkom opravljanja dela v prime
rih iz 24., 25. in 26. člena ZZDT;
– najkasneje v treh dneh po prihodu tujca v državo v pri
merih iz 27. člena ZZDT.
50. člen
V primeru iz 24. člena ZZDT se prijavi na predpisanem
obrazcu ZRSZ-TUJ-4 priložijo naslednji podatki:
1. seznam tujcev na predpisanem obrazcu;
2. fotokopije potnih listov tujcev.
51. člen
V primeru iz 25. člena ZZDT se k prijavi na predpisanem
obrazcu ZRSZ-TUJ-4 priložijo:
1. izjava o udeležbi na razstavni ali sejemski prireditvi;
2. seznam tujcev na predpisanem obrazcu;
3. fotokopije potnih listov tujcev.
52. člen
V primeru iz 26. člena ZZDT se prijavi na predpisanem
obrazcu ZRSZ-TUJ-4 priložijo naslednji podatki:
1. kopija pogodbe s terminskim načrtom, iz katere je razvi
dna vrsta storitve, ki jo bo tujec opravljal v Republiki Sloveniji;
2. izjava, da je tujec zaposlen pri dobavitelju opreme ali
pri njegovem pogodbenem partnerju;
3. seznam tujcev na predpisanem obrazcu »Priloga k
obrazcu ZRSZ-TUJ-3-4«;
4. fotokopije potnih listov tujcev.
53. člen
V primeru iz 27. člena ZZDT se k prijavi na predpisanem
obrazcu ZRSZ-TUJ-4 priložijo naslednji podatki:
1. kopija zaprosila domačega naročnika storitev za nujno
odpravo ali preprečitev škode;
2. seznam tujcev na predpisanem obrazcu »Priloga k
obrazcu ZRSZ-TUJ-3-4«;
3. fotokopije potnih listov tujcev.
3. Odjava dela tujcev
54. člen
(1) Zavezanec opravi odjavo dela tujca z vrnitvijo delovne
ga dovoljenja v roku iz šestnajstega odstavka 8. člena ZZDT.
(2) Zavod izda zavezancu potrdilo o odjavi dela tujca na
predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-4.
VI. PRIJAVA DELA DRŽAVLJANOV EVROPSKE UNIJE,
EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA
IN ŠVICARSKE KONFEDERACIJE TER NJIHOVIH
DRUŽINSKIH ČLANOV
1. Prijava zaposlitve
55. člen
Za prijavo zaposlitve se šteje prijava državljana EU, EGP
ali Švicarske konfederacije, ter prijava družinskega člana drža
vljana EU, EGP ali Švicarske konfederacije v socialno zavaro
vanje s strani delodajalca.
2. Prijava izvajanja storitve
56. člen
Za prijavo izvajanja storitve se šteje izjava iz 35.f člena
ZZDT na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-5, ki je sestavni del
tega pravilnika.

Uradni list Republike Slovenije
VII. NADZORSTVO
57. člen
(1) Delodajalec, ki je za tujca pridobil delovno dovoljenje,
je dolžan hraniti delovno dovoljenje in dokazila (pogodbo o
zaposlitvi, ali pogodbo o izvajanju storitev, dokazilo o izobrazbi
tujca in druga dokazila o izpolnjevanju pogojev za zaposlitev
tujca v skladu s predpisi (npr. licenca, HASAP), ki dokazujejo
zakonitost zaposlitve ali delo tujca na sedežu poslovanja v
Republiki Sloveniji.
(2) Pri opravljanju dela izven sedeža poslovanja, je delo
dajalec dolžan na vsakokratnem delovišču hraniti kopijo delov
nega dovoljenja.
(3) Tuji delodajalec, ki v Republiki Sloveniji ni tržno priso
ten, je dolžan hraniti delovno dovoljenje in potrdilo o prijavi dela
na delovišču, kjer izvaja storitve.
(4) Tujec hrani delovno dovoljenje na primernem mestu
(prebivališče ali delovno mesto). Na zahtevo inšpektorja za
delo je dolžan v zahtevanem roku delovno dovoljenje predložiti
na vpogled. Kopijo delovnega dovoljenja je dolžan hraniti na
vsakokratnem delovnem mestu.
(5) V zvezi z delom in plačilom tujca, hrani delodajalec
naslednjo dokumentacijo:
– pogodbe o zaposlitvi, oziroma druge pogodbe;
– druga dokazila o izpolnjevanju pogojev za zaposlitev
tujca v skladu s predpisi;
– pisni obračun plače in nadomestil, iz katerega sta razvi
dna tudi obračun in plačilo davkov in prispevkov;
– podatke o opravljenem rednem delu in o nadurah;
– podatke o odobrenem in izrabljenem dopustu in
– dokumentacijo s področja varnosti in zdravja pri delu.
(6) Tuji delodajalec, ki izvaja storitve je dolžan na delovi
šču hraniti naslednjo dokumentacijo:
– pogodbo o izvajanju storitve,
– pisni obračun plače in nadomestil, iz katerega sta raz
vidna tudi obračun in plačilo davkov in prispevkov, za čas
izvajanja storitev v Republiki Sloveniji,
– podatke o opravljenem rednem delu in o nadurah,
– dokumentacijo s področja varnosti in zdravja pri delu.
VIII. ZAMENJAVA OSEBNIH DELOVNIH DOVOLJENJ
ZA NEDOLOČEN ČAS
58. člen
(1) Tujci iz 54. člena ZZDT vložijo vlogo za zamenjavo
osebnega delovnega dovoljenja za nedoločen čas, ki so ga
pridobili po Zakonu o zaposlovanju tujcev (Uradni list RS, št.
33/92), pri zavodu.
(2) Tujci iz prejšnjega odstavka vložijo vlogo za zamenjavo
delovnega dovoljenja na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-1.
(3) Vloga vsebuje naslednje podatke:
a) podatek o osebnem delovnem dovoljenju za nedoločen
čas, izdanem po Zakonu o zaposlovanju tujcev (Uradni list RS,
št. 33/92),
b) podatek o dovoljenju za prebivanje v Republiki Slo
veniji.
IX. OBLIKA IN VSEBINA POSAMEZNE VRSTE
DELOVNEGA DOVOLJENJA
59. člen
(1) O vlogi za izdajo delovnega dovoljenja odloči zavod
z odločbo, ki velja kot osebno delovno dovoljenje, dovoljenje
za zaposlitev ali dovoljenje za delo, za namene, ki jih določa
ZZDT.
(2) Poleg delovnega dovoljenja iz prvega odstavka tega
člena se lahko tujcu izda izkaznica, v katero se vpišejo osnovni
podatki iz odločbe.
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X. KONČNI DOLOČBI
60. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati:
– Pravilnik o postopkih in dokazilih za odločanje o izdaji
delovnih dovoljenj (Uradni list RS, št. 120/05);
– Pravilnik o postopkih in dokazilih za odločanje o izdaji
dovoljenja za zaposlitev v primerih, ko zaposlitev tujca zaradi
narave dela ni vezana na trg dela (Uradni list RS, št. 70/06);
– Pravilnik o postopku prijave in odjave dela tujcev (Ura
dni list RS, št. 37/06);
– Pravilnik o podrobnejši določitvi postopka in pogojev za
izdajo dovoljenj za delo za usposabljanje in izpopolnjevanje
(Uradni list RS, št. 80/03);
– Navodilo o načinu izvajanja obveznosti delodajalca in
tujcev do nadzorstvenih organov (Uradni list RS, št. 68/03);
– Navodilo za preverjanje izpolnjevanja pogojev za čez
mejno izvajanje storitev tujih podjetij z napotenimi delavci (Ura
dni list RS, št. 70/03);
– Pravilnik o načinu ugotavljanja pravice do prostega do
stopa na trg dela državljanov EU in EGP ter njihovih družinskih
članov (Uradni list RS, št. 70/06);
– Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidenc državlja
nov držav članic Evropske unije, z njimi izenačenih državljanov
in njihovih družinskih članov o zaposlitvah, opravljanju dela na
podlagi pogodb civilnega prava in o napotenih delavcih, ki v
Republiki Sloveniji izvajajo storitve (Uradni list RS, št. 45/04).
61. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-36/2007
Ljubljana, dne 9. aprila 2008
EVA 2007-2611-0101
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve
Soglašam!
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport
Soglašam!
Mojca Kucler Dolinar l.r.
Ministrica
za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo
Soglašam!
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo
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OBR ZRSZ-TUJ-1
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAPOSLOVANJE

Na podlagi Zakona o zaposlovanju in delu tujcev – ZZDT (Uradni list RS, št. 76/07 – uradno
preþišþeno besedilo), vlagam
VLOGO ZA IZDAJO OSEBNEGA DELOVNEGA DOVOLJENJA
1 Priimek (in priimek ob rojstvu)
2 Ime
3 Spol (obkroži)

M

Ž

4 Dan, mesec in leto rojstva

~B B~B B~B B B B~

5 Enotna matiþna številka tujca

~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~

6 Davþna številka tujca

~B~B~B~B~B~B~B~B~

7 Kraj in država rojstva
Naslov bivališþa v RS

8 (ulica in h. št., poštna št.)
9 Naslov bivališþa v tujini

~B B B B B~

10 Stopnja strokovne izobrazbe
12 (obkrožite)
13 Telefonska številka
14 Datum plaþila upravne takse

11 Poklic

A. prva vloga
B. ponovna vloga

Seznanjen sem, da na podlagi 66. in 139. þlena Zakona o splošnem upravnem postopku
uradna oseba Zavoda RS za zaposlovanje, ki vodi postopek, iz uradnih evidenc pridobiva
podatke, potrebne za ugotavljanje dejanskega stanja in dejstev, pomembnih za odloþanje in
tega ne prepovedujem.
Podpis vlagatelja: ______________________________
Datum:_______________________________________

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Priloga
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Obvezno oznaþite vrsto dovoljenja za zaposlitev (oznaþite v Ƒ):
Podatki k vlogi in dokazila za izdajo osebnega delovnega dovoljenja:
1) Fotokopija potnega lista pri vseh vrstah delovnih dovoljenj /STRANKA/
Osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo enega leta

Ƒ za samozaposlenega tujca

2) podatek o veljavnem dovoljenju za prebivanje /ZAVOD/
3) podatek o dovoljenju za prebivanje, veljavnem v þasu enega leta pred vložitvijo vloge /ZAVOD/
4) podatek o depozitu lastnih finanþnih sredstev v višini 10.000 eurov za namen poslovanja kot
samostojni podjetnik posameznik, ali ustanovitelj osebne gospodarske družbe v obliki potrdila
banke s sedežem ali drugo obliko poslovanja v Republiki Sloveniji /STRANKA/
5) podatek o lastništvu poslovnega prostora v obliki izpisa iz zemljiške knjige, ali podatek o
najemu poslovnega prostora v obliki najemne pogodbe, /STRANKA/
6) pri ponovni vlogi - podatek iz Poslovnega registra o vpisu tujca kot ustanovitelja ali
soustanovitelja osebne gospodarske družbe ali kot samostojnega podjetnika posameznika
/ZAVOD/

Ƒ za samozaposlitev delovnega migranta:

vloga vsebuje podatke iz 4. in 5. toþke za samozaposlitev tujca ter
7) podatek, da je bil neprekinjeno najmanj eno leto pred registracijo v Republiki Sloveniji
zaposlen kot delovni migrant /ZAVOD/

Ƒ za tujca, ki opravlja samostojno poklicno dejavnost:

8) podatek o vpisu tujca v ustrezen z zakonom predpisan vpisnik za opravljanje samostojne
poklicne dejavnosti /ZAVOD/

Ƒ za tujca iz 53. þlena ZZDT (tujci, ki jim je s pravnomoþno sodbo sodišþa priznano
delovno razmerje v þasu od 18.7.1992 do 15.10.1992)
9) pravnomoþna sodba sodišþa /STRANKA/

Osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo treh let

Ƒ za ožjega družinskega þlana slovenskega državljana

10) dokazilo, da je ožji družinski þlan slovenskega državljana /STRANKA/
11) podatek o veljavnem dovoljenju za zaþasno prebivanje zaradi združitve družine /ZAVOD/

Ƒ za ožjega družinskega þlana tujca

12) dokazilo, da je ožji družinski þlan tujca /STRANKA/
13) podatek o veljavnem dovoljenju za zaþasno prebivanje zaradi združitve družine /ZAVOD/
14) podatek, da je ob vložitvi vloge že dve leti neprekinjeno bival v Republiki Sloveniji na
podlagi dovoljenja za zaþasno prebivanje /ZAVOD/
15) podatek o osebnem delovnem dovoljenju za nedoloþen þas tujca, katerega ožji družinski þlan
je /ZAVOD/

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
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Ƒ za slovenskega izseljenca ali njegovega potomca

16) dokazilo, da je slovenski izseljenec ali njegov potomec do tretjega kolena v ravni vrsti
/STRANKA/

Ƒ za samozaposlenega tujca

17) podatek iz Poslovnega registra o vpisu tujca kot ustanovitelja ali soustanovitelja osebne
gospodarske družbe ali kot samostojnega podjetnika posameznika, oziroma vpisu tujca v
ustrezen z zakonom predpisan vpisnik za opravljanje samostojne poklicne dejavnosti /ZAVOD/
18) podatek, da je bil ob vložitvi vloge že dve leti neprekinjeno samozaposlen v Republiki
Sloveniji /ZAVOD/

Ƒ za tujca z najmanj poklicno izobrazbo

19) dokazilo o najmanj poklicni izobrazbi /STRANKA/
20) podatek, da je bil tujec zadnji dve leti pred vložitvijo vloge neprekinjeno zaposlen pri istem
delodajalcu ali njegovem pravnem nasledniku /ZAVOD/

Ƒ za delovnega migranta

21) podatek, da je delovni migrant /ZAVOD/
22) podatek, da je bil zadnji dve leti pred vložitvijo vloge neprekinjeno zaposlen pri istem
delodajalcu ali njegovemu pravnemu nasledniku /ZAVOD/
23) fotokopija pogodbe o zaposlitvi /STRANKA/ (po 38. þlenu prehodne doloþbe ZZDT)
24) podatek o osebnem delovnem dovoljenju z veljavnostjo treh let/ZAVOD/ (po 38. þlenu
prehodne doloþbe ZZDT).

Ƒ za tujca, ki je zadnji letnik šolanja konþal v Republiki Sloveniji in pridobil najmanj

visokošolsko izobrazbo
25) dokazilo, da je zadnji letnik šolanja konþal v Republiki Sloveniji in najkasneje eno leto pred
vložitvijo vloge pridobil najmanj visokošolsko izobrazbo (fotokopija diplome) /STRANKA/

Ƒ za tujca, ki je v Republiki Sloveniji zakljuþil program raziskovalnega dela

26) dokazilo, da je zakljuþil program raziskovalnega dela v Republiki Sloveniji najkasneje eno
leto pred vložitvijo vloge (potrdilo raziskovalne organizacije o zakljuþku raziskovalnega dela)
/STRANKA/

Ƒ za ožjega družinskega þlana tujca s statusom raziskovalca

27) dokazilo, da je ožji družinski þlan tujca s statusom raziskovalca /STRANKA/
28) dokazilo, da ima njegov ožji družinski þlan status raziskovalca (potrdilo raziskovalne
organizacije) /STRANKA/

Ƒ za ožjega družinskega þlana tujca, ki je v Republiki Sloveniji zakljuþil program

raziskovalnega dela
29) dokazilo, da je ožji družinski þlan tujca, ki je v RS zakljuþil program raziskovalnega dela in
pridobil osebno delovno dovoljenje /STRANKA/
30) dokazilo, da je tujec ožji družinski þlan tujca, ki je pridobil osebno delovno dovoljenje na
podlagi 8. toþke prvega odstavka 10. þlena ZZDT /STRANKA/

Ƒ za tujca s subsidiarno zašþito

31) podatek, da je oseba s subsidiarno zašþito /ZAVOD/

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
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Osebno delovno dovoljenje za nedoloþen þas

Ƒ za tujca z dovoljenjem za stalno prebivanje

32) podatek o dovoljenju za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji /ZAVOD/

Ƒ za begunca

33) podatek o priznanju statusa begunca /ZAVOD/

Osebno delovno dovoljenje za þas, doloþen s posebnim zakonom oziroma mednarodno pogodbo

Ƒ za prosilca za mednarodno zašþito za þas treh mesecev

34) podatek, da je tujec prosilec za mednarodno zašþito /ZAVOD/
35) podatek, da je od vložitve prošnje za mednarodno zašþito minilo najmanj eno leto /ZAVOD/

Ƒ za þas trajanja statusa osebe z zaþasno zašþito
36) podatek o priznanju statusa osebe z zaþasno zašþito /ZAVOD/
Ƒ na podlagi mednarodne pogodbe za þas, ki ga doloþa mednarodna pogodba

37) drugi v skladu z mednarodno pogodbo doloþeni podatki /STRANKA/ ali /ZAVOD/

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
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OBR ZRSZ-TUJ-2

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAPOSLOVANJE
Na podlagi Zakona o zaposlovanju in delu tujcev – ZZDT (Uradni list RS, št. 76/07 – uradno
preþišþeno besedilo), vlagam
VLOGO ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA ZAPOSLITEV

Podatki o vlagatelju
Vlagatelj
1
A Sedež
B Matiþna številka ~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~
C Davþna številka ~B~B~B~B~B~B~B~B~
Delovno mesto, za katero se sklepa delovno
2
razmerje
Registrska številka obrazca
A
PD
na sedežu
Kraj opravljanja
A
3
delodajalca
dela
B na terenu (lokacija)
Prošnja za dovoljenje za
4
A prva oziroma nova zaposlitev
zaposlitev
B podaljšanje
Doba, za katero se prosi za delovno
od
5
dovoljenje
6. Telefonska številka
7. Datum plaþila upravne takse
Podatki o tujcu
1 Priimek (in priimek ob rojstvu)
2 Ime
M
3 Spol (obkroži)
5 Enotna matiþna številka tujca
6 Davþna številka tujca
7 Kraj in država rojstva
Naslov bivališþa v RS

Ž

do

4 Dan, mesec in leto rojstva ~B B~B B~B B B B~
~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~
~B~B~B~B~B~B~B~B~
8 Državljanstvo

9 (ulica in h. št., poštna št.)
10 Naslov bivališþa v tujini
11 Stopnja strokovne izobrazbe
~B B B B B~
Posebno
znanje,
delovne
izkušnje
13

12 Poklic

Obvezno oznaþite vrsto dovoljenja za zaposlitev (oznaþite v Ƒ):
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Ƒ PRVA ALI NOVA ZAPOSLITEV TUJCA:
PODATKI O IZPOLNJEVANJU POGOJEV DELODAJALCA:
1. podatek o registraciji oziroma vpisu v ustrezen register /ZAVOD/
2. pisno obvestilo pristojne obmoþne službe zavoda o ustreznih kandidatih v evidenci
brezposelnih oseb /ZAVOD/
3. izjava delodajalca o šestmeseþnem poslovanju na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu
ZRSZ-TUJ-2-3« /STRANKA/
4. podatek o poravnanih davkih in prispevkih iz naslova zaposlitve in dela /ZAVOD/
5. pogodbo o zaposlitvi /STRANKA/
6. prijavo potrebe po delavcu na obrazcu PD /ZAVOD/
PODATKI O IZPOLNJEVANJU POGOJEV TUJCA:
7. fotokopija potnega lista tujca /STRANKA/
8. dokazilo o ustrezni izobrazbi v skladu z 21. þlenom tega pravilnika /STRANKA/
9. v primeru zaposlitve tujca z najmanj visokošolsko izobrazbo oziroma tujca, ki je sorodnik
delodajalca do tretjega kolena v ravni vrsti, se podatek iz 3. toþke ne prilaga.
10. za tujca, ki je sorodnik delodajalca, se k vlogi priloži še dokazilo, da je sorodnik delodajalca
do tretjega kolena v ravni vrsti /STRANKA/
Ƒ Zaposlitev tujca pri delodajalcu, ki je fiziþna oseba:

PODATKI O IZPOLNJEVANJU POGOJEV DELODAJALCA:

11. fotokopija osebnega dokumenta iz katerega je razvidno prebivališþe v Republiki Sloveniji
/STRANKA/
12. pogodbo o zaposlitvi, podpisano s strani delodajalca in tujca /STRANKA/
13. pisno obvestilo pristojne službe zavoda o ustreznih kandidatih v evidenci brezposelnih oseb
/ZAVOD/
14. prijavo potrebe po delavcu na obrazcu PD /ZAVOD/

PODATKI O IZPOLNJEVANJU POGOJEV TUJCA:
15. fotokopija potnega lista tujca /STRANKA/
16. dokazilo o ustrezni izobrazbi v skladu z 21. þlenom tega pravilnika /STRANKA/
17. podatek o dovoljenju za prebivanje v Republiki Sloveniji /ZAVOD/
Ƒ V primeru izdaje dovoljenja za zaposlitev brez kontrole trga dela (obkrožite ustrezen razlog)
a)

þe kapitalska gospodarska družba želi zaposliti tujca, ki je najmanj 51-odstotni lastnik te
gospodarske družbe;
b) þe delodajalec želi zaposliti tujca z visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo (ne glede na smer
izobrazbe), ki je bil predhodno najmanj eno leto namešþen pri tem delodajalcu na podlagi 16.
þlena ZZDT;
c) þe organ državne uprave, drug državni organ ali organ lokalne samouprave oziroma nosilec
javnega pooblastila želi zaposliti tujega strokovnjaka;
þ) þe izobraževalna ali kulturna ustanova želi zaposliti tujega uþitelja, profesorja, lektorja ali
drugega strokovnjaka;
d) þe raziskovalna organizacija želi zaposliti tuje znanstvenike ali raziskovalce;
e) þe kulturna ustanova želi zaposliti tujega kulturnega delavca;
f) þe športno društvo (klub, gospodarska družba) želi zaposliti tujega športnika, trenerja ali
strokovnega delavca;
g) þe ustanova za jedrsko energijo želi zaposliti tujega strokovnjaka;
h) þe diplomatsko ali konzularno predstavništvo, mednarodna organizacija ali misija tuje države
želi zaposliti tujca, ki ga ne more zaposliti po mednarodnem pravu;
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i) þe delodajalec želi zaposliti tujca, ki mu je potekla veljavnost osebnega delovnega dovoljenja z
veljavnostjo treh let, ki so ga tujci pridobili na podlagi petletne neprekinjene zaposlitve pri istem
delodajalcu in niso imeli prekinitve zaposlitve, daljše od šest mesecev v kateremkoli obdobju;
j) þe delodajalec želi zaposliti tujca z dovoljenjem za prebivanje v Republiki Sloveniji, ki je ožji
družinski þlan tujca z osebnim delovnim dovoljenjem za nedoloþen þas.
k) þe gre za zaposlitev delavca s poklicem, ki ga na trgu dela primanjkuje

PODATKI O IZPOLNJEVANJU POGOJEV DELODAJALCA:
18. podatek o registraciji oziroma vpisu v ustrezen register v primerih iz toþke a, b, i, j in k /ZAVOD/
19. pogodba o zaposlitvi podpisana s strani delodajalca /STRANKA/
20. podatek o poravnanih davkih in prispevkih iz naslova zaposlitve in dela /ZAVOD/
21. prijavo potrebe po delavcu na obrazcu PD /ZAVOD/
22. pozitivno mnenje pristojnega ministrstva, ki se priloži vlogi delodajalca v primerih iz c, þ (razen za
visokošolske zavode), e in h toþke /STRANKA/
23. pozitivno mnenje Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, ki se priloži vlogi
delodajalca v primeru iz f toþke /STRANKA/
24. potrdilo pristojnega organa v Republiki Sloveniji o izpolnjevanju pogojev za delo v jedrskih
objektih, ki se priloži vlogi delodajalca v primeru iz g toþke /STRANKA/
PODATKI O IZPOLNJEVANJU POGOJEV TUJCA
25. fotokopija potnega lista tujca /STRANKA/
26. dokazilo o ustrezni izobrazbi v skladu z 21. þlenom tega pravilnika v primeru toþke b, j in k
/STRANKA/
27. v primeru iz j toþke podatek, da je tujec ožji družinski þlan tujca z osebnim delovnim dovoljenjem
za nedoloþen þas / ZAVOD/
28. podatek o dovoljenju za prebivanje v primeru iz j toþke /ZAVOD/
29. podatek o veljavnem dovoljenju za prebivanje v Republiki Sloveniji, þe je delodajalec fiziþna oseba,
ki nima registrirane dejavnosti /ZAVOD/
Ƒ Izdaja dovoljenja za zaposlitev pri dveh ali veþ delodajalcih
Poleg podatkov, navedenih v toþkah od 1. do 10. se vlogi priložijo še:
30. podatek, da je tujec najmanj šest mesecev neprekinjeno zaposlen pri prvem delodajalcu /ZAVOD/
31. sporazum med delodajalcem, pri katerem je tujec že zaposlen, delodajalcem, ki želi tujca zaposliti in
tujcem /STRANKA/
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Ƒ B. PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAPOSLITEV:

Ƒ
ýe je delodajalec pri prvi zaposlitvi tujca zaprosil za izdajo prvega dovoljenja za zaposlitev za þas
krajši od enega leta:
32. podatek o socialnem zavarovanju /ZAVOD/
33. podatek o veljavnem dovoljenju za prebivanje v Republiki Sloveniji /ZAVOD/
34. podatek o prijavi zaþetka dela tujca /ZAVOD/
Ƒ
Podaljšanje po enoletni zaposlitvi
PODATKI O IZPOLNJEVANJU POGOJEV DELODAJALCA:
35. podatek o registraciji oziroma vpisu v ustrezen register /ZAVOD/
36. pogodba o zaposlitvi podpisana s strani delodajalca in tujca /STRANKA/
37. prijava potrebe po delavcu na obrazcu PD (samo þe tujec prehaja na drugo delovno mesto)
/ZAVOD/
PODATKI O IZPOLNJEVANJU POGOJEV TUJCA:
38. fotokopija potnega lista tujca (samo þe so se spremenili podatki potne listine priložene k predhodni
vlogi za izdajo delovnega dovoljenja) /STRANKA/
39. podatek o dovoljenju za prebivanje v Republiki Sloveniji /ZAVOD/

Spodaj podpisana odgovorna oseba delodajalca izjavljam, da:
- tujec izpolnjuje pogoje za zaposlitev v skladu s predpisi Republike Slovenije
- delavcem zagotavljamo minimalne pravice v zvezi z delovnim þasom, odmori in poþitki, noþnim delom,
minimalnim letnim dopustom, plaþo, varnostjo in zdravjem pri delu in posebnim varstvom delavcev po doloþbah
ZZDT-UPB2, Zakona o delovnih razmerjih in kolektivne pogodbe s splošno veljavnostjo oziroma kolektivne
pogodbe na ravni dejavnosti, kadar je to za tujca ugodnejše.

Seznanjen sem, da na podlagi 66. in 139. þlena Zakona o splošnem upravnem postopku
uradna oseba Zavoda RS za zaposlovanje, ki vodi postopek, iz uradnih evidenc pridobiva
podatke, potrebne za ugotavljanje dejanskega stanja in dejstev, pomembnih za odloþanje in
tega ne prepovedujem.
Podpis vlagatelja: ______________________________
Datum:_______________________________________

Žig
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OBR ZRSZ-TUJ-3
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAPOSLOVANJE

Na podlagi Zakona o zaposlovanju in delu tujcev – ZZDT (Uradni list RS, št. 76/07 – uradno
preþišþeno besedilo), vlagam
VLOGO ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA DELO
Podatki o vlagatelju
Vlagatelj
1
A Sedež
B Matiþna številka ~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~
C Davþna številka
~B~B~B~B~B~B~B~B~
Delovno mesto, ki ga bo tujec opravljal
2
A Registrska številka PD obrazca
B Brez delovnega razmerja
A na sedežu delodajalca
3 Kraj opravljanja dela
B
na terenu ( lokacija )
konec dela dne
4 Zaþetek dela dne
5. Telefonska številka
6. Datum plaþila upravne takse in posebnih stroškov
Podatki o tujcu
1 Priimek ( in priimek ob rojstvu )
2 Ime
M
Ž
3 Spol ( obkroži )
4 Dan, mesec in leto rojstva ~B B~B B~B B B B~
5 Enotna matiþna številka tujca
~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~
6 Davþna številka tujca
~B~B~B~B~B~B~B~B~
7 Kraj in država rojstva
8 Državljanstvo
Naslov bivališþa v RS
9
(ulica in h.št., poštna št.)
10 Naslov bivališþa v tujini
11 Stopnja strokovne izobrazbe
12 Poklic
~B B B B B~
13 Posebno znanje, delovne izkušnje
Podatki o naroþniku pogodbenega dela
1 Firma
2 Sedež
3 Matiþna številka ~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~
4 Šifra dejavnosti
5 Davþna številka ~B~B~B~B~B~B~B~B~
~B~B~.~B~B~B~
Kraj in þas izvajanja pogodbe
A Kraj dela:
B Zaþetek dela
Oseba za stike (priimek, ime, naslov)
E
tel. številka

Konec dela

C

Število delavcev
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Obvezno oznaþite vrsto dovoljenja za delo (oznaþite v Ƒ):
Ƒ

A) DOVOLJENJE ZA DELO ZA NAPOTENE DELAVCE

PODATKI:
1. pogodba o opravljanju storitev za naroþnika /STRANKA/
2. podatka o registraciji obeh pogodbenih strank /STRANKA/ in /ZAVOD/
3. izjava izvajalca storitve, da bo v þasu izvajanja storitev na ozemlju Republike Slovenije napotenim
delavcem zagotavljal delovnopravne pogoje v skladu s slovensko zakonodajo /STRANKA/
4. seznam napotenih delavcev na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-3-4«
/STRANKA/
5. fotokopije potnih listov napotenih delavcev, navedenih v prilogi k obrazcu /STRANKA/
6. dokazilo, da so napoteni delavci najmanj eno leto zaposleni pri njem /STRANKA/
7. podatek o plaþilu posebnih stroškov po 34. þlenu ZZDT /ZAVOD /
Vloga za podaljšanje, þe pogodbe v predvidenem roku iz utemeljenih razlogov ni bilo mogoþe dokonþati:
8. obrazložitev o utemeljenosti podaljšanja izvajanja pogodbe (npr. višja sila, vezanost izvajanja del
na predhodna dela, ki niso dokonþana v roku, in drugi utemeljeni razlogi) /STRANKA/
9. aneks k osnovni pogodbi o opravljanju storitev /STRANKA/
10. seznam napotenih delavcev na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-3-4«
/STRANKA/
11. podatek o plaþilu posebnih stroškov po 34. þlenu ZZDT /ZAVOD/
Zamenjava delavcev med izvajanjem pogodbe:
12. seznam napotenih delavcev na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-3-4«
/STRANKA/
13. fotokopije potnih listov napotenih delavcev, navedenih v prilogi k obrazcu /STRANKA/
14. dokazilo, da so napoteni delavci najmanj eno leto zaposleni pri delodajalcu, ki napotuje delavce v
Republiko Slovenijo /STRANKA/
15. podatek o plaþilu posebnih stroškov po 34. þlenu ZZDT /ZAVOD/
Vloga za izdajo dodatnih dovoljenj, þe se zaradi poveþanega obsega dela sklenejo aneksi k osnovni pogodbi o
opravljanju storitev, na podlagi katere so bila že izdana dovoljenja za delo:
16. aneks k osnovni pogodbi /STRANKA/
17. seznam dodatno napotenih delavcev na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-3-4«
/STRANKA/
18. fotokopije potnih listov napotenih delavcev, navedenih v prilogi k obrazcu /STRANKA/
19. dokazilo, da so napoteni delavci najmanj eno leto zaposleni pri delodajalcu, ki napotuje delavce v
Republiko Slovenijo /STRANKA/
20. podatek o plaþilu posebnih stroškov po 34. þlenu ZZDT /ZAVOD/
Pri izvajanju storitev posebnega pomena za državo, ki se lahko izvaja dlje kot tri mesece, mora naroþnik
storitve pred vložitvijo vloge za izdajo dovoljenj za delo pridobiti pisno soglasje ministrstva, pristojnega za
delo.
Vloga vsebuje vse podatke, navedene v toþki A razen pogodbe o opravljanju storitev za naroþnika in
terminskega plana izvajanja dela ter soglasje.
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B) DOVOLJENJE ZA DELO ZA NAMEŠýENE DELAVCE

PODATKI:
21. pogodba o izvedbi storitev ali posameznih nalog /STRANKA/
22. dokazilo o registraciji tujega delodajalca /STRANKA/
23. podatek o registraciji družbe, podružnice ali druge organizacijske enote v Republiki Sloveniji
/ZAVOD/
24. fotokopija potnih listov napotenih delavcev /STRANKA/
25. dokazilo, da je napoteni delavec najmanj eno leto zaposlen pri delodajalcu, ki namešþa delavce v
Republiko Slovenijo /STRANKA/
26. izjava, da bo v þasu izvajanja storitev na ozemlju Republike Slovenije namešþenim delavcem
zagotavljal delovnopravne pogoje v skladu s slovensko zakonodajo /STRANKA/
27. podatek o plaþilu posebnih stroškov po 34. þlenu ZZDT /ZAVOD/
Vloga za podaljšanje, þe pogodbe v predvidenem roku iz utemeljenih razlogov ni bilo mogoþe dokonþati:
28. obrazložitev o utemeljenosti podaljšanja izvajanja pogodbe (npr. višja sila, vezanost izvajanja del
na predhodna dela, ki niso dokonþana v roku, in drugi utemeljeni razlogi) /STRANKA/
29. aneks k osnovni pogodbi o opravljanju storitev /STRANKA/
30. seznam namešþenih delavcev na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-3-4«
/STRANKA/
31. podatek o plaþilu posebnih stroškov po 34. þlenu ZZDT /ZAVOD/
Zamenjava delavcev med izvajanjem pogodbe:
32. seznam namešþenih delavcev na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-3-4«
/STRANKA/
33. fotokopije potnih listov namešþenih delavcev, navedenih v prilogi k obrazcu /STRANKA/
34. dokazilo, da so namešþeni delavci najmanj eno leto zaposleni pri delodajalcu, ki namešþa delavce v
republiko Slovenijo /STRANKA/
35. podatek o plaþilu posebnih stroškov po 34. þlenu ZZDT /ZAVOD/
Vloga za izdajo dodatnih dovoljenj, þe se zaradi poveþanega obsega dela sklenejo aneksi k osnovni pogodbi o
opravljanju storitev, na podlagi katere so bila že izdana dovoljenja za delo:
36. aneks k osnovni pogodbi /STRANKA/
37. seznam dodatno namešþenih delavcev na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-3-4«
/STRANKA/
38. fotokopije potnih listov namešþenih delavcev, navedenih v prilogi k obrazcu /STRANKA/
39. dokazilo, da so namešþeni delavci najmanj eno leto zaposleni pri delodajalcu, ki namešþa delavce v
Republiko Slovenijo /STRANKA/
40. podatek o plaþilu posebnih stroškov po 34. þlenu ZZDT /ZAVOD/
Ƒ C) DOVOLJENJE ZA DELO ZA GIBANJE OSEB ZNOTRAJ ZDRUŽB
PODATKI:
41. dokazilo o registraciji tujega delodajalca /STRANKA/
42. podatek o registraciji družbe, podružnice ali druge organizacijske enote v Republiki Sloveniji
/ZAVOD/
43. fotokopija potnega lista napotenega delavca /STRANKA/
44. dokazilo, da je napoteni delavec najmanj eno leto zaposlen pri delodajalcu, ki napotuje delavce v
republiko Slovenijo /STRANKA/
45. akt o imenovanju oziroma o napotitvi delavca na zaþasno delo v organizacijsko enoto /STRANKA/
46. podatek o plaþilu posebnih stroškov po 34. þlenu ZZDT /ZAVOD/
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Ƒ D) DOVOLJENJE ZA DELO ZA DODATNO IZOBRAŽEVANJE TUJIH NAPOTENIH DELAVCEV
Ƒ E) DOVOLJENJE ZA DELO TUJIM NAPOTENIM DELAVCEM ZA IZVAJANJE DODATNEGA
IZOBRAŽEVANJA SLOVENSKIH DELAVCEV
PODATKI:
47. soglasje pristojne zbornice (Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, itd.) o
izpolnjevanju kriterijev, doloþenih s podzakonskim aktom iz osmega odstavka 14.a in 14.b þlena ZZDT
/STRANKA/
48. pogodba o dodatnem izobraževanju med slovensko in tujo gospodarsko družbo, s programom
dodatnega izobraževanja, ki ga je potrdila pristojna zbornica (Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna
zbornica Slovenije, itd.) /STRANKA/
49. seznam tujih napotenih delavcev na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-3-4«
/STRANKA/
50. fotokopije potnih listov napotenih delavcev /STRANKA/
51. dokazilo, da so napoteni delavci zaposleni v tej gospodarski družbi /STRANKA/
52. podatek o plaþilu posebnih stroškov po 34. þlenu ZZDT /ZAVOD/
Ƒ F) DOVOLJENJE ZA DELO ZA USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE
PODATKI:
53. podatek o ustrezni registraciji organizatorja oziroma javno pooblastilo za opravljanje tovrstne
dejavnosti /STRANKA/ ali /ZAVOD/
54. podatek o registraciji organizacije, v kateri se bo tujec usposabljal oziroma izpopolnjeval /ZAVOD/
55. pogodba o zaposlitvi tujca oziroma pogodba o usposabljanju oziroma izpopolnjevanju tujca med
nosilcem programa usposabljanja oziroma izpopolnjevanja in organizacijo, v kateri se bo tujec
usposabljal oziroma izpopolnjeval /STRANKA/
56. program usposabljanja oziroma izpopolnjevanja /STRANKA/
57. fotokopije potnih listov tujcev /STRANKA/
58. mnenje pristojne institucije o utemeljenosti usposabljanja oziroma izpopolnjevanja v primeru, ko ni
sklenjen meddržavni sporazum /STRANKA/
Vloga za podaljšanje dovoljenja za delo za usposabljanje oziroma izpopolnjevanje:
59. obrazložitev vloge za podaljšanje dovoljenja za delo /STRANKA/
60. aneks k osnovni pogodbi /STRANKA/
Ƒ G) DOVOLJENJE ZA DELO ZA SEZONSKO DELO
Podatki k vlogi za izdajo dovoljenja za delo za sezonsko delo v gradbeništvu, gostinstvu, turizmu ter
druga sezonska dela:
61. podatek o registraciji oziroma vpisu v ustrezen register /ZAVOD/
62. podatek o šestmeseþnem poslovanju na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-2-3«
/STRANKA/
63. podatek o poravnanih davkih in prispevkih iz naslova zaposlitve in dela /ZAVOD/
64. pogodba o zaposlitvi, ki jo podpiše delodajalec v štirih izvodih /STRANKA/
65. fotokopija potnega lista tujca /STRANKA/
66. prijava potrebe po delavcu na obrazcu PD /ZAVOD/
Ponovna vloga za izdajo dovoljenja za delo za sezonsko delo v gostinstvu in turizmu v istem koledarskem letu
za istega tujca:
67. pogodba o zaposlitvi s tujcem za þas podaljšanja /STRANKA/
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Podatki k vlogi za izdajo dovoljenja za delo za sezonsko delo v kmetijstvu in gozdarstvu:
- þe gre za sklenitev delovnega razmerja,
68. podatek o registraciji oziroma vpisu v ustrezen register ali dokazila, da je lastnik ali zakupnik
kmetije /ZAVOD/ ali /STRANKA/
69. podatek o poravnanih davkih in prispevkih iz naslova zaposlitve in dela /ZAVOD/
70. pogodba o zaposlitvi, ki jo podpiše delodajalec v štirih izvodih /STRANKA/
71. fotokopija potnega lista tujca /STRANKA/
72. prijava potrebe po delavcu na obrazcu PD /ZAVOD/
- þe ne gre za sklenitev delovnega razmerja,
73. podatek o registraciji oziroma vpisu v ustrezen register ali podatek, da je lastnik ali zakupnik
kmetije ali gozda oziroma kmetijskega zemljišþa /ZAVOD/ ali /STRANKA/
74. podpisana pogodba o delu s tujcem /STRANKA/
75. fotokopija potnega lista tujca /STRANKA/
Podaljšanje dovoljenja za delo za sezonsko delo v kmetijstvu in gozdarstvu v istem koledarskem letu:
76. podpisana pogodba o zaposlitvi s tujcem za þas podaljšanja /STRANKA/
ýe delodajalec zaprosi za izdajo dovoljenja za delo v dveh ali treh obdobjih, ko se ne sklene delovno razmerje
(posamezno obdobje ne sme presegati 30 dni):
77. podatek o registraciji oziroma vpisu v ustrezen register ali podatek, da je lastnik ali zakupnik
kmetije ali gozda oziroma kmetijskega zemljišþa /ZAVOD/ ali /STRANKA/
78. podpisana pogodba o delu s tujcem za vsa zaprošena obdobja /STRANKA/
79. fotokopija potnega lista tujca /STRANKA/
Ƒ H) DOVOLJENJE ZA DELO TUJIH ZASTOPNIKOV DRUŽB
PODATKI:
80. podatek o registraciji družbe, podružnice oziroma druge organizacijske oblike, iz katerega je
razvidno, da tujec zanjo opravlja poslovodno funkcijo /ZAVOD/
81. fotokopija potnega lista tujca /STRANKA/
82. dokazilo o številu zaposlenih /STRANKA/
Ponovna vloga za izdajo dovoljenja za delo
83. podatek o registraciji družbe, podružnice oziroma druge organizacijske oblike, iz katerega je
razvidno, da tujec zanjo opravlja poslovodno funkcijo /ZAVOD/
Ƒ I) DOVOLJENJE ZA DELO ZA POGODBENE STORITVE TUJCEV
84. podatek o registraciji iz ustreznega registra /ZAVOD/
85. pogodba o delu s tujcem, /STRANKA/
86. fotokopija potnega lista tujca /STRANKA/
87. dokazilo o posebnem specialistiþnem znanju, ki ga ni mogoþe zagotoviti s ponudbo na notranjem
trgu /STRANKA/
Vloga za obnovo v primeru, ko je pogodba o delu s tujcem sklenjena za obdobje, daljše od enega leta:
88. pogodba o individualnih storitvah, /STRANKA/
89. fotokopija potnega lista tujca /STRANKA/
Spodaj podpisana odgovorna oseba delodajalca izjavljam, da delavcem zagotavljamo minimalne pravice v
zvezi z delovnim þasom, odmori in poþitki, noþnim delom, minimalnim letnim dopustom, plaþo, varnostjo in
zdravjem pri delu in posebnim varstvom delavcev po doloþbah ZZDT, Zakona o delovnih razmerjih in
kolektivne pogodbe s splošno veljavnostjo oziroma kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti, kadar je to za tujca
ugodnejše.

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Uradni list Republike Slovenije

Št.

37 / 15. 4. 2008 /

Stran

3819

Seznanjen sem, da na podlagi 66. in 139. þlena Zakona o splošnem upravnem postopku
uradna oseba Zavoda RS za zaposlovanje, ki vodi postopek, iz uradnih evidenc pridobiva
podatke, potrebne za ugotavljanje dejanskega stanja in dejstev, pomembnih za odloþanje, in
tega ne prepovedujem.
Podpis vlagatelja: ______________________________
Datum:_______________________________________

Žig
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ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAPOSLOVANJE

OBR ZRSZ-TUJ-4

Na podlagi Zakona o zaposlovanju in delu tujcev – ZZDT (Uradni list RS, št. 76/07 – uradno
preþišþeno besedilo), vlagam

PRIJAVO DELA TUJCEV

(prijava na obrazcu se opravi le v primeru, ko ni sklenjena pogodba o zaposlitvi)
Podatki o zavezancu za prijavo (delodajalec)
Izpolni zavezanec
1 Firma
2 Sedež
3 Matiþna številka ~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~
4 Davþna številka ~B~B~B~B~B~B~B~B~
Priimek in ime odgovorne
5
osebe
Podatki o tujcu (þe je tujcev veþ, izpolnite seznam)
1 Priimek in ime
2 EMŠO
~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~
3 Davþna številka v RS, þe jo ima
~B~B~B~B~B~B~B~B~
Prebivališþe v RS
4
(ulica, kraj in poštna številka)
5 Državljanstvo
6 Poklic
7 Številka delovnega dovoljenja
8 Datum prijave pri ZZZS v zavarovanje
9 Zaþetek dela
10 Prenehanje dela

Obvezno oznaþite vrsto prijave (oznaþite v Ƒ):
Ƒ
1.
2.
3.
4.

PRIJAVA DELA TUJCA NA PODLAGI DELOVNEGA DOVOLJENJA:
podatek o socialnem zavarovanju v Republiki Sloveniji /ZAVOD/
podatek o ustreznem socialnem zavarovanju tujca v drugi državi, s katero ima Republika Slovenija
sklenjeno konvencijo o socialni varnosti /STRANKA/
dokazilo o prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju tujca v Republiki Sloveniji /STRANKA/
podatek o dovoljenju za prebivanje v Republiki Sloveniji /ZAVOD/
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Ƒ

PRIJAVA DELA TUJCA BREZ DELOVNEGA DOVOLJENJA

5.
6.

Pogodbene storitve tujih umetnikov in poklicnih ustvarjalcev
seznam tujcev na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-3-4« /STRANKA/
fotokopije potnih listov tujcev /STRANKA/

7.
8.
9.

Sejemske storitve
izjava o udeležbi na razstavni ali sejemski prireditvi /STRANKA/
seznam tujcev na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-3-4« /STRANKA/
kopija potnih listov tujcev /STRANKA/

Stran
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Ƒ
Ƒ
Ƒ

Storitve, vezane na dobavo blaga in servisiranje
10. kopija pogodbe s terminskim naþrtom, iz katere je razvidna vrsta storitve, ki jo bo tujec opravljal v
Republiki Sloveniji /STRANKA/
11. izjava, da je tujec zaposlen pri dobavitelju opreme ali pri njegovem pogodbenem partnerju /STRANKA/
12. seznam tujcev na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-3-4« /STRANKA/
13. fotokopije potnih listov tujcev /STRANKA/

Ƒ

Interventne storitve
14. kopija zaprosila domaþega naroþnika storitev za nujno odpravo ali prepreþitev škode /STRANKA/
15. seznam tujcev na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-3-4« /STRANKA/
16. fotokopije potnih listov tujcev /STRANKA/
Podpis vlagatelja: ______________________________
Datum:_______________________________________
Žig

Izpolni zavod
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje izdaja na podlagi 29. þlena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev
(Uradni list RS, št. 76/07 – uradno preþišþeno besedilo) in na podlagi 179. þlena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno preþišþeno besedilo), naslednje
POTRDILO
Zavod potrjuje prejem PRIJAVE dela tujca, navedenega na vlogi oziroma tujcev na priloženem seznamu, kot so
navedeni po zaporednih številkah od ______ do ______. PRIJAVA vsebuje vse podatke, ki jih zahteva ZZDT.

Datum
____________ ___________

Žig

Podpis pooblašþene osebe zavoda
______________________
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Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje izdaja na podlagi 29. þlena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev
(Uradni list RS, št. 76/07 – uradno preþišþeno besedilo) in na podlagi 179. þlena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno preþišþeno besedilo), naslednje
POTRDILO
Zavod potrjuje prejem ODJAVE dela tujca. ODJAVA vsebuje vrnjeno originalno delovno dovoljenje št.
___________________, za tujca _____________________.

Datum
____________ ___________

Žig

Podpis pooblašþene osebe zavoda
______________________
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OBR ZRSZ-TUJ-5
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAPOSLOVANJE

Na podlagi 35.h þlena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev – ZZDT (Uradni list RS, št. 76/07
– uradno preþišþeno besedilo), vlagam
PRIJAVO IZVAJANJA STORITEV DRŽAVLJANOV EVROPSKE UNIJE,
EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA IN ŠVICARSKE
KONFEDERACIJE TER NJIHOVIH DRUŽINSKIH ýLANOV
Podatki o zavezancu za izjavo

1 Firma
2 Sedež
3 Priimek in ime odgovorne osebe

Ƒ Izjava o izvajanju storitve delodajalca s sedežem v državi þlanici EU, EGP ali Švicarski

konfederaciji
število napotenih delavcev:__________
vrsta storitve:______________________________________________________________________________
kraj izvajanja storitve:__________________________
trajanje izvajanja storitve: od __________ do ___________
imenovani napoteni delavec, ki bo vez med tujim delodajalcem in pristojnimi nadzornimi organi:
_______________________________________
Izjavljam, da imajo napoteni delavci, ki so državljani tretjih držav, urejen status v državi, v kateri ima
delodajalec svoj sedež.

V____________________ , dne __________________
Žig

Podpis pooblašþene osebe zavezanca
__________________
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Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-2-3
________________________________
(naziv delodajalca)
_______________________________
(naslov delodajalca)
________________________________
(matiþna številka delodajalca)

Priloga k vlogi za izdajo delovnega dovoljenja za zaposlitev tujca št:__________________________
(vpiše pooblašþena oseba ZRSZ)

IZJAVA O POSLOVANJU DELODAJALCA
na podlagi 5. toþke drugega odstavka 7. þlena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev, Uradni list RS št.
76/07- uradno preþišþeno besedilo

Iz poslovnih knjig delodajalca je razvidno, da delodajalec pred vložitvijo vloge izkazuje poslovanje v višini, ki
zagotavlja izplaþilo minimalne plaþe za najmanj dva zaposlena delavca v vsakem od zadnjih šest mesecev

ZA PRAVILNOST IN VERODOSTOJNOST PODATKOV ODGOVORNA OSEBA ODGOVARJA KAZENSKO IN
MATERIALNO.
Datum, ...................................
Ime in priimek osebe, ki vodi poslovne knjige za delodajalca:
.........................................................................
Podpis:
.........................................................................
Ime in priimek odgovorne osebe delodajalca
......................................................................
podpis:
.....................................................................

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Priimek

Ime

Rojstni
datum

Stalno prebivališþe

V ____________________________, DNE: ___________________________

Tek
.
št.

SEZNAM TUJIH DELAVCEV

Št. potnega
lista

Poklic

Opombe/odobreni
þas dela (izpolni
ZRSZ)

Podpis pooblašþene osebe:
_____________________________

Predvideni þas
dela v RS oddo

Št.

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Žig

Državljanstvo

Številka vloge:
__________________________________________

Izpolni ZRSZ

Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-3-4
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Minimalna zajamčena donosnost na vplačano
čisto premijo prostovoljnega dodatnega
zavarovanja za mesec marec 2008

Na podlagi šestega odstavka 298. člena Zakona o po
kojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 112/06 – odl. US, 114/06
– ZUTPG in 10/08 – ZVarDod) objavlja minister za finance

MINIMALNO ZAJAMČENO
DONOSNOST
na vplačano čisto premijo prostovoljnega
dodatnega zavarovanja za mesec marec 2008
Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi
298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 112/06
– odl. US, 114/06 – ZUTPG in 10/08 – ZVarDod) in Pravilnika o
izračunu povprečne donosnosti do dospetja državnih vredno
stnih papirjev (Uradni list RS, št. 120/05 in 114/06 – ZUE), za
mesec marec 2008 znaša 1,72% na letni ravni oziroma 0,14%
na mesečni ravni.
Št. 4021-2/2008/7
Ljubljana, dne 9. aprila 2008
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

OBČINE
BLED
1571.

70

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Bled za leto 2007

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/0, 30/02, 56/02 in 110/02) in 16. člena
Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 – UPB in 84/06),
je Občinski svet Občine Bled na 9. redni seji dne 8. aprila 2008
sprejel

71

I.

Realizacija
2007

3.735.762,00

703 Davki na premoženje

1.298.892,65

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

72

–
1.214.697,07
442.644,51
16.684,51

712 Globe in druge denarne kazni

79.105,62

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

145.805,59

714 Drugi nedavčni prihodki

530.456,84

KAPITALSKI PRIHODKI

29.503,09

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

25.814,09

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sr.
73

990.628,15

711 Takse in pristojbine

721 Prihodki od prodaje zalog

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

700 Davki na dohodek in dobiček

706 Drugi davki

1. člen
S tem odlokom se sprejme Zaključni račun proračuna
Občine Bled za leto 2007, ki zajema vse prihodke in druge
prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.

A.

6.025.282,80

704 Domači davki na blago in storitve

ODLOK
o zaključnem računu proračuna
Občine Bled za leto 2007

2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki pro
računa Občine Bled so bili v letu 2007 realizirani v naslednjih
zneskih (v EUR):

DAVČNI PRIHODKI

PREJETE DONACIJE

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

7.604.618,40

730 Prejete donacije iz domačih virov

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

7.239.979,87

731 Prejete donacije iz tujine

–
3.689,00
–

Uradni list Republike Slovenije
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Št.

TRANSFERNI PRIHODKI

335.135,44

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

441 Povečanje kapitalskih deležev in
finančnih naložb

335.135,44

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

7.615.545,16

40

TEKOČI ODHODKI

2.591.039,70

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

621.749,19

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

117.174,11

402 Izdatki za blago in storitve

41

1.732.425,05

403 Plačila domačih obresti

22.257,35

409 Rezerve

97.434,00

TEKOČI TRANSFERI

219.619,34

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

117.230,74

413 Drugi tekoči domači transferi

545.783,70

43

III.

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

–

500 Domače zadolževanje

–

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

87.099,81

55

ODPLAČILA DOLGA

87.099,81

550 Odplačila domačega dolga

87.099,81

IX.

–35.240,36
–87.099,81

INVESTICIJSKI ODHODKI

2.212.055,79

XI.

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

286.784,77

431 Inv.transf. prav.in fiz.os., ki niso PU

151.604,83

432 inv.transf. proračunskim
uporabnikom

135.179,94

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

–10.926,76

IV.

PREJETA VRAČ. DANIH POSO
JIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV
(750+751+752)

62.786,21

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

62.786,21

750 Prejeta vračila danih posojil

16.914,48

751 Prodaja kapitalskih deležev

45.871,73

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila

10.926,76

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. 2007

232.011,19

(od tega sr. rezervnega sklada – proračunska
rezerva 85.191,18 €)
3. člen
Saldo sredstev proračunske rezerve (za odpravo posledic
naravnih nesreč) na dan 31. 12. 2007 v višini 85.191,18 € se
prenese med sredstva proračunske rezerve v letu 2008.
4. člen
Neporabljena sredstva proračuna Občine Bled za leto
2007 v znesku 146.820,01 €, se prenesejo v leto 2008, kot
sredstva na računih in se uporabijo za namene, določene z
razporeditvijo neporabljenih sredstev, potrjeno na seji Občin
skega sveta Občine Bled.
5. člen
Sestavni del tega odloka so: Bilanca prihodkov in odhod
kov proračuna Občine Bled za leto 2007, Račun financiranja in
Račun finančnih terjatev in naložb Občine Bled za leto 2007.
6. člen
Ta odlok začne veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČA
NJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

62.786,21

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
– ali 0 ali +
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB

44

RAČUN FINANCIRANJA

X.

B.

V.

C.

–

(PRORAČUNSKI PRESEŽEK)

75

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREM. KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)

414 Tekoči transferi v tujino

INVESTICIJSKI TRANSFERI

3827

VI.

1.643.031,12

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.212.055,79

Stran

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

2.525.664,90

410 Subvencije

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

42
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Št. 450-12/2008
Bled, dne 8. aprila 2008
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

Stran
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BREZOVICA
1572.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Brezovica za leto 2007

Na podlagi določil Zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94, 56/98 in 59/99) in 57. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 70/00) ter 16. člena Statuta Občine Brezo
vica (Uradni list RS, št. 34/99, 115/00) je Občinski svet Občine
Brezovica na 12. redni seji dne 10. 4. 2008 na predlog župana
sprejel

3. člen
Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2007 znaša
2.233.369,99 EUR. Od tega znašajo namenska sredstva takse
za obremenjevanje vode 176.152,16 in sredstev za obremenje
vanje okolja 37,196,67 EUR.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Brezo
vica za leto 2007 je sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

ODLOK
o zaključnem računu proračuna
Občine Brezovica za leto 2007

Št. 01/2008/GŠ
Brezovica, dne 10. aprila 2008
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Brezovica
za leto 2007, ki izkazuje:
A.

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV

KANAL

I.

Skupaj prihodki

7.771.207,11

II.

Skupaj odhodki

8.620.854,39

III.

Proračunski presežek (I-II)

–849.647,28

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

Prejeta vračila danih posojil, prodaja ka
pitalskih deležev

0,00

V.

Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev

0,00

VI.

Prejeta minus dana posojila
in sprememba kapitalskih deležev

0,00

1573.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Kanal ob Soči za leto 2007

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in Statuta Občine
Kanal ob Soči (Uradne objave PN, št. 41/03) je občinski svet
na 15. redni seji dne 3. 4. 2008 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna
Občine Kanal ob Soči za leto 2007
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kanal ob
Soči za leto 2007.
2. člen
Zaključni račun proračuna za leto 2007 izkazuje:

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

Zadolževanje

0,00

VIII.

Odplačilo dolga

0,00

IX.

Neto zadolževanje (VII-VIII)

0,00

D.

SREDSTVA REZERV

I.

Prihodki

12.943,75

II.

Odhodki

0,00

III.

Presežek

A.

70

12.943,75

Presežek v višini 12.943,75 se prenese v proračunski
sklad proračuna za leto 2008.
2. člen
Zmanjšanje sredstev na računih iz 1. člena tega odloka
zmanjšuje stanje neporabljenih sredstev iz preteklih let. Stanje
neporabljenih sredstev preteklih let znaša 3.083.017,27 EUR
in tako se izkazuje po zaključnem računu za leto 2007 stanje
neporabljenih sredstev na računih še 2.233.369,99 EUR in se
prenese za kritje odhodkov proračuna za leto 2008.

71

v EUR

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

7.066.848

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

5.869.837

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)

4.005.594

700 Davki na dohodek in dobiček

3.255.902

703 Davki na premoženje

557.463

704 Domači davki na blago in storitve

192.229

NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)

1.864.243

710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

1.291.452

711 Takse in pristojbine

3.510

712 Denarne kazni

1.827

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

86.767

Uradni list Republike Slovenije
714 Drugi nedavčni prihodki
72

74

40

KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)

14.829

50

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

127.066

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

12.124

500 Domače zadolževanje

127.066

2.705

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

2.600

550 Odplačila domačega dolga

2.600

841.328

730 Prejete donacije iz domačih virov

841.328

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

TRANSFERNI PRIHODKI (740)

340.854

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

124.466

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

340.854

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

113.512

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

550.786

Ostanek sredstev na računih občine in
KS na dan 31. 12. 2007

561.740

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

7.180.360

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403)

1.691.056

403 Plačila domačih obresti
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
410 Subvencije

341.821
55.712
1.289.511
4.012
1.877.513
19.465

411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom

437.369

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

460.897

413 Drugi tekoči domači transferi

959.782

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

3.340.561

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

3.340.561

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)

271.230

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

184.761

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
(I - II.) (skupaj prihodki minus skupaj
odhodki)

86.469

–113.512

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB

75

IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV

0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

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

0

44

55

PREJETE DONACIJE (730)

402 Izdatki za blago in storitve

43

3829

RAČUN FINANCIRANJA

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

42
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400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
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480.687

722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73

Št.

10.954

3. člen
Ostanek sredstev na računih Občine Kanal ob Soči in
krajevnih skupnosti konec leta 2007 v višini 561.740 EUR se
vključi v proračun Občine Kanal ob Soči za leto 2008 in se na
meni za dokončanje programov iz leta 2007, za investicije za
leto 2008 in kritje tekočih obveznosti proračuna za leto 2008.
4. člen
Na dan 31. 12. 2007 znašajo sredstva proračunske re
zerve 51.046 EUR.
5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-02/08-1
Kanal ob Soči, dne 3. aprila 2008
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.

1574.

Odlok o letnem načrtu prodaje občinskega
nepremičnega premoženja za leto 2008

Na podlagi 7. točke 11. člena Zakona o stvarnem pre
moženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave
PN, št. 41/2003 ter Uradni list RS, št. 70/07 – spremembe in
dopolnitve) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na seji dne
20. 12. 2007 sprejel

ODLOK
o letnem načrtu prodaje občinskega
nepremičnega premoženja za leto 2008
1. člen
S tem odlokom se določi letni načrt prodaje občinskega
nepremičnega premoženja za leto 2008.
V letni načrt prodaje nepremičnega premoženja so vklju
čena kmetijska in stavbna zemljišča ter stavbe v lasti občine,
prodaja katerih se načrtuje v letu 2008.
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2. člen
Orientacijska vrednost občinskega nepremičnega pre
moženja, ki je predmet prodaje v letu 2008, znaša 165.866,00
EUR.
3. člen
Opis in predvidena metoda prodaje posameznega ne
premičnega premoženja ter skupna orientacijska vrednost so
izkazani v prilogi: tabela prodaje občinskega nepremičnega
premoženja za leto 2008.
Letni načrt prodaje občinskega nepremičnega premože
nja se med letom lahko spremeni ali dopolni.
4. člen
Postopek prodaje nepremičnega premoženja je oprede
ljen z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07).

6.

parc. št. 915
– travnik v izmeri
597 m2 k.o. Ajba

neposredna
pogodba

zaokrožitev
gradbene
parcele dveh
stanovanjskih
hiš

7.

del parc. št. 1341
– pot k.o. Ukanje
v približni izmeri
120 m2 in parc.
št. 1357 – pot
izmeri 97 m2 k.o.
Ukanje

neposredna
pogodba,
predhodna
ukinitev JD

zaokrožitev
gradbene
parcele
stanovanjske
hiše, na delu
zemljišča, ki
se v naravi ne
koristi več kot
javna pot

8.

parc. št. 202/1
– travnik v izmeri
1280 m2 k.o. Kal
nad Kanalom

a) del parc.
neposredna
pogodba
b) del parc.
javni razpis

a) zaokrožitev
gradbene
parcele
obstoječega
objekta
b) prodaja
samostojne
gradbene
parcele

9.

del parc. št.
neposredna
109/4 – sad. v
pogodba
izmeri
388 m2 in
porušen obj. v
izmeri 84 m2
in del parc.
št. 121/2
– travnik v izmeri
354 m2 , obe k o.
Vrh kanalski

prodaja
solastniškega
deleža v višini
do 1/7

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 423-1/07-1
Kanal ob Soči, dne 20. decembra 2007
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.

PRILOGA: Tabela prodaje nepremičnega občinskega premoženja za leto 2008
1. STAVBNA ZEMLJIŠČA
Zap. Opis stvarnega
št. premoženja

1.

parc. št. 476/3
– pašnik v izmeri
76,00 m2 k.o.
Anhovo

Predvidena
metoda
prodaje

neposredna
pogodba

Obrazložitev

zaokrožitev
gradbene
parcele
stanovanjske
hiše

2.

del parc. št.
neposredna
727/2 in del parc. pogodba
št.
727/3, obe k.o.
Ajba, v približni
izmeri 50,00 m2

zaokrožitev
gradbene
parcele
stanovanjske
hiše

3.

parc. št. 543.
S – dvorišče v
izmeri 12,00 m2
k.o Deskle

neposredna
pogodba

zaokrožitev
gradbene
parcele
stanovanjske
hiše

4.

parc. št. 107/1
– njiva v izmeri
776 m2 in
dvorišče v izmeri
227 m2 k.o.
Deskle

javno zbiranje
ponudb

prodaja
samostojne
gradbene
parcele

5.

parc. št. 107/3
– travnik v izmeri
58 m2 k.o.
Deskle

neposredna
pogodba

zaokrožitev
gradbene
parcele
stanovanjske
hiše

Orientacijska vrednost skupaj:

55.408,00 EUR

2. KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
Zap. Opis stvarnega
št. premoženja

Metoda
prodaje

Obrazložitev

1.

X

parc. št. 371/1
- njiva v izmeri
907 m2 k.o.
Deskle

javno zbir.
ponudb - ZKZ

uporaba
zemljišča
v skladu z
namensko in
dejansko rabo

2.

parc. št. 291/2
- travnik v izmeri
760 m2 k.o. Avče
(pretežni del
parc.)

javno zbir.
ponudb - ZKZ

uporaba
zemljišča
v skladu z
namensko in
dejansko rabo

3.

parc. št. 291/6
– travnik v izmeri
920 m2 k.o. Avče
(pretežni del
parc.)

javno zbir.
ponudb - ZKZ

uporaba
zemljišča
v skladu z
namensko in
dejansko rabo

4.

parc. št. 202/2
– travnik v izmeri
281 m2 k.o. Kal
nad Kanalom

javno zbir.
ponudb - ZKZ

uporaba
zemljišča
v skladu z
namensko in
dejansko rabo

Uradni list Republike Slovenije
5.

parc. št. 3747
– njiva 496 m2
k.o. Kal nad
Kanalom

javno zbir.
ponudb - ZKZ

Št.

uporaba
zemljišča
v skladu z
namensko in
dejansko rabo

Orientacijska vrednost skupaj: 26.848,00 EUR

parc. št. 371/1 k.o. Deskle je delno opredeljena kot
stavbno zemljišče.
X

3. POSLOVNI PROSTOR
Zap. Opis stvarnega
št. premoženja
1.

parc. št. 101/4
– posl. stavba v
izmeri 388 m2,
park v izmeri
946 m2 in
dvorišče v izmeri
321 m2 k.o.
Ročinj - objekt
bivše OŠ

Metoda
prodaje

Obrazložitev

javno zbiranje
ponudb

namenska
prodaja

Orientacijska vrednost skupaj: 83.610,00 EUR
SKUPAJ (1+2+3) : 165.866,00 EUR

LUČE
1575.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o
dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini
Luče za programsko obdobje 2007–2013

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu – uradno preči
ščeno besedilo (Uradni list RS, št. 51/06) in 17. člena Statuta
Občine Luče (Uradni list RS, št. 103/07) je Občinski svet Obči
ne Luče na 9. seji dne 27. 3. 2008 sprejel

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva
in podeželja v Občini Luče za programsko
obdobje 2007–2013
1. člen
V 19. členu Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Luče za
programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 87/07) se
med finančnimi določbami v drugi alinei znesek '500 €' nadome
sti z zneskom '200 €'.
2. člen
V vseh ostalih določbah ostane pravilnik nespremenjen.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2008
Luče, dne 27. marca 2008
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r
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MOKRONOG - TREBELNO
1576.

Sklep o začetku priprave občinskega
prostorskega načrta Občine Mokronog Trebelno

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07) in 33. člena Statuta Občine
Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 14/07) je župan Občine
Mokronog - Trebelno dne 10. 4. 2008 sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega prostorskega
načrta Občine Mokronog - Trebelno
1. člen
Splošno
(1) S tem sklepom se začne postopek priprave občinske
ga prostorskega načrta Občine Mokronog - Trebelno (v nada
ljevanju: OPN), s katerim bo občina v okviru svojih pristojnosti
določila cilje in izhodišča prostorskega razvoja, rabo prostora
in pogoje za umeščanje posegov v prostor ter načrtovanje
prostorskih ureditev lokalnega pomena, ob upoštevanju usme
ritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in
varstvenih zahtev.
Pravna podlaga za pripravo OPN je Zakon o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu:
ZPNačrt).
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPN
(1) Občina Mokronog - Trebelno je bila ustanovljena leta
2006, s teritorialno delitvijo bivše Občine Trebnje. Njen teritorij
obsega 73,40 km2 in 43 naselij. Po popisu prebivalstva leta
2002 je v občini živelo 2.844 prebivalcev, po podatkih na dan
31. 6. 2007 pa 2.944. Povprečna gostota poselitve na območju
občine znaša 39 preb./km2.
(2) Občina Mokronog - Trebelno je razdeljena na 8 kata
strskih občin in 43 statističnih naselij. Nekatera naselja (poleg
Mokronoga in Trebelnega) imajo tudi svoje »centre« oziroma
strnjeno pozidana območja (ureditvena območja naselij), v
ostalih je prisotna le poselitev na večjih ali manjših posamičnih
stavbnih zemljiščih v odprtem prostoru.
(3) Razlogi za pripravo OPN so vsebinski in formalno
pravni oziroma zakonski. Vsebinski razlogi izhajajo iz potreb
občine po preveritvi in dopolnitvi zasnov prostorskega razvoja
za posamezna področja, kot jih opredeljujejo veljavni prostor
ski akti za območje občine. Na podlagi Statutarnega sklepa
Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 121/06) za
celotno območje občine veljajo in se izvajajo Prostorske se
stavine dolgoročnega plana Občine Trebnje od leta 1986 do
leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Trebnje
za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski
list, št. 19/86, 2/90, 16/90 in Uradni list RS, št. 35/93, 49/93,
50/97, 61/98, 18/00, 59/04 in 82/04), ki so bile pripravljene v
okviru sistema družbenega planiranja in ne zagotavljajo več
trendov prostorskega razvoja. Glede na negativne gospodar
ske in demografske kazalce obstaja nujnost po revidiranju in
prilagoditvi veljavnih odločitev o nekaterih prostorskih rešitvah
in ureditvah.
(4) Potrebe in nove razmere zahtevajo proučitev in ustre
zne prostorske odločitve zlasti v zvezi z:
– omrežjem naselij in poselitvenim vzorcem;
– občinskim središčem (Mokronog) in večjimi naselji lo
kalnega pomena (Trebelno),
– ureditvenimi območji drugih naselij;
– opredelitvijo območij sanacij vključno z opredelitvijo do
pobud za določitev novih stavbnih zemljišč za različne namene
v odprtem prostoru občine;
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– opredelitvijo območij za različne druge namene v odpr
tem prostoru (šport, turizem, rekreacija idr.);
– odnosom do kvalitetnih prvin krajine;
– zasnovo infrastrukturnih omrežij in komunalnega opre
mljanja stavbnih zemljišč;
– drugimi dejavnostmi in prostorskimi strukturami, ki so že
oziroma še bodo prisotne v občinskem prostoru.
(5) Poleg vsebinskih razlogov, ki terjajo pripravo, novim
potrebam prilagojenega, prostorskega akta je razlog za njego
vo pripravo tudi formalnopravne narave oziroma zakonodaja
na področju prostorskega načrtovanja. V aprilu 2007 je pričel
veljati ZPNačrt, ki med drugim določa, da morajo občine spre
jeti OPN najkasneje v 24 mesecih po uveljavitvi predpisa, s
katerim bo minister, pristojen za prostor, podrobneje predpisal
vsebino, obliko in način priprave občinskega prostorskega na
črta ter pogoje za določitev območij sanacije razpršene gradnje
in območij za razvoj in širitev naselij. Predpis je pričel veljati
14. novembra 2007.
3. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
(1) Pri pripravi OPN se upoštevajo relevantne vsebine
veljavnih prostorskih aktov za območje Občine Trebnje in jih
je Občina Mokronog - Trebelno s Statutarnim sklepom (Uradni
list RS, št. 121/06) prevzela v izvajanje na svojem območju, v
kolikor so:
– vsebinsko skladne z razvojnimi usmeritvami občine;
– skladne z določili ZPNačrt in državnimi prostorskimi
akti;
– skladne s smernicami nosilcev urejanja prostora.
(2) Z revidiranjem vseh do sedaj izdelanih strokovnih
podlag se preveri njihova uporabnost za pripravo OPN. Po
potrebi se jih korigira in dopolni, upoštevajoč formalno pravna
izhodišča.
Pripravijo se dodatne strokovne podlage za poselitev v
občini, v katerih se podrobneje prouči in pripravi, v skladu z
ZPNačrt, usklajeni predlog zlasti za poselitev v odprtem prosto
ru. Prav tako se pripravijo strokovne podlage, v katerih se prou
či in predlaga enote urejanja prostora, podrobnejšo namensko
rabo površin ter prostorske izvedbene pogoje v naseljih izven
občinskega središča v občini. Obvezna strokovna podlaga za
pripravo OPN sta urbanistična načrta, ki se izdelata za naselji
Mokronog in Trebelno. V urbanističnih načrtih bodo na strateški
ravni, tj. v konceptualnem delu proučena vprašanja nadaljnjega
razvoja občinskega središča in naselja Trebelno, kot drugega
v hiearhiji funkcij naselij v občini, razvoj dejavnosti v prostoru
idr. Predlogi prostorskih odločitev iz urbanističnih načrtov se
smiselno vključijo v občinski strateški prostorski načrt.
(3) V podrobnejšem delu urbanističnih načrtov bodo anali
zirana zlasti področja namenske rabe prostora ter urbanistične
ga in arhitekturnega oblikovanja naselij Mokronog in Trebelno,
podan pa bo tudi predlog prostorskih izvedbenih pogojev. Pre
dlog prostorskih odločitev iz teh delov urbanističnih načrtov se
ustrezno upošteva pri pripravi OPN.
(4) Po potrebi bodo pripravljene tudi druge strokovne
podlage, če bo taka obveza izhajala iz podrobnejših zahtev
pravilnika, s katerim je minister predpisal vsebino, obliko in
način priprave občinskega prostorskega načrta ter pogoje za
določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za ra
zvoj in širitev naselij in smernic nosilcev urejanja prostora.
4. člen
Vsebina in oblika OPN
(1) Vse zaznane pomanjkljivosti ter neskladja sedaj ve
ljavnega plana se bodo uskladila v postopku izdelave OPN-ja.
Urbanistična načrta, prostorsko izvedbeni pogoji, določitve
območij razpršene poselitve, sanacija območij razpršenih gra
denj, novih prostorskih enot ipd., so predmet OPN in bodo na
podlagi strokovnih podlag, zakonskih usmeritev in nadrejenih
aktov obravnavani celovito in natančno v postopku priprave
OPN.
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čine;

(2) Strateški del OPN bo določil:
– izhodišča in cilje ter zasnovo prostorskega razvoja ob

– usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo za
razvoj v krajini, za določitev namenske rabe zemljišč in pro
storskih izvedbenih pogojev ter zasnovo gospodarske javne
infrastrukture lokalnega pomena;
– območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje,
ki so z njimi prostorsko povezana;
– območja razpršene poselitve;
– enote urejanja prostora.
(3) Izvedbeni del OPN po posameznih enotah urejanja
prostora:
– območja namenske rabe prostora;
– prostorsko izvedbene pogoje;
– območja, za katera se pripravi občinski podrobni pro
storski načrt.
(4) Vsebina strateškega in izvedbenega dela občinskega
prostorskega načrta se bo za naselji Mokronog in Trebelno
določila na podlagi urbanističnih načrtov.
OPN se izdela v digitalni in analogni obliki ter vsebuje te
kstualni del (besedilo oziroma odlok z ustrezno obrazložitvijo),
grafični del (kartografski) in priloge.

nja

5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mne-

(1) Ministrstvo za okolje in prostor pridobi smernice za na
črtovane prostorske ureditve na podlagi osnutka OPN in mne
nja na predlog OPN od naslednjih nosilcev urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor:
– Direktorat za prostor; izhodišča za razvoj poselitve,
– Direktorat za okolje; izhodišča za preprečevanje one
snaženosti okolja, varstva narave in ravnanje z vodami;
2. Ministrstvo za gospodarstvo:
– Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost; izhodišča
za področje gospodarskega razvoja, spodbujanje investicij in
krepitev konkurenčnosti gospodarstva,
– Direktorat za notranji trg; izhodišča za področje preskr
be in državnih blagovnih rezerv,
– Direktorat za energijo; izhodišča za racionalno rabo
energije in energetskih virov, prostorsko zasnovo omrežja ener
getske infrastrukture ter rabo potencialnih nahajališč mineralnih
surovin,
– Direktorat za elektronske komunikacije; izhodišča za
razvoj elektronskih komunikacij na državni ravni,
– Direktorat za turizem; izhodišča za razvoj turizma in
turistične ponudbe na nacionalni ravni;
3. Ministrstvo za promet:
– Direktorat za ceste; izhodišča s področja državnega
cestnega prometa,
– Direktorat za železnice in žičnice; izhodišča s področja
železniškega prometa,
– Direktorat za civilno letalstvo, izhodišča s področja le
talskega prometa;
4. Ministrstvo za obrambo:
– Direktorat za obrambne zadeve; izhodišča prostorskega
razvoja ter režimov urejanja območja in infrastrukture, ki so
namenjena za potrebe obrambe,
– Uprava RS za zaščito in reševanje; izhodišča, usmeritve
in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
5. Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano:
– Direktorat za kmetijstvo; izhodišča za rabo in ohranjanja
potencialnih kmetijskih zemljišč,
– Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo; izhodišča
za rabo in ohranjanje gozdov ter izhodišča za razvoj lovstva
in ribištva;
6. Ministrstvo za zdravje:
– Direktorat za zdravstveno varstvo; izhodišča za razvoj
omrežja ustanov zdravstvene dejavnosti;
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Št.

7. Ministrstvo za šolstvo in šport:
– Direktorat za vrtce in osnovno šolstvo; izhodišča za
razvoj omrežja predšolskih in osnovnošolskih ustanov,
– Direktorat za šport; izhodišča za razvoj športa in športne
infrastrukture;
8. Ministrstvo za kulturo:
– Direktorat za kulturno dediščino; izhodišča za varstvo
kulturne dediščine, ter druge dejavnosti, ki so prostorsko re
levantne;
9. Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami;
izhodišča za rabo voda in priobalnih zemljišč;
10. Agencija RS za okolje, Oddelek za območje Spodnje
Save;
11. Direkcija RS za ceste: izhodišča za razvoj državnega
cestnega omrežja in državnih kolesarskih poti, razen omrežja
avtocest;
12. Direkcija RS za vodenje investicij v javno železni
ško infrastrukturo; izhodišča s področja razvoja železniškega
omrežja;
13. Zavod za gozdove Slovenije; izhodišča za področje
gozdarstva nacionalnega pomena;
14. Zavod za gozdove RS, OE Brežice; izhodišča za
področje gozdarstva lokalnega pomena;
15. Zavod za gozdove RS, OE Novo mesto; izhodišča za
področje gozdarstva lokalnega pomena;
16. ELES, Elektro Slovenije, d.d.; izhodišča za področje
prenosa električne energije;
17. Zavod za ribištvo Slovenije; izhodišča s področja ri
bištva;
18. Elektro Celje, d.d.; izhodišča za področje prenosa in
distribucije električne energije lokalnega pomena;
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19. Elektro Ljubljana, d.d., DE Novo mesto; izhodišča za
področje prenosa in distribucije električne energije lokalnega
pomena;
20. Telekom Slovenije, OE Novo mesto; izhodišča za
področje telekomunikacij in zvez lokalnega pomena;
21. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, OE Novo
mesto; izhodišča za varstvo kulturne dediščine lokalnega po
mena;
22. Zavod RS za varstvo narave; izhodišča za ohranjanje
narave;
23. Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto; izhodi
šča za ohranjanja narave;
24. Geoplin, d.o.o.; izhodišča za področje transporta in
skladiščenja zemeljskega plina;
25. Komunala Trebnje, d.d.; izhodišča za področje vo
dooskrbe, področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter
področje ravnanja z odpadki na lokalnem nivoju.
(2) V primeru, da se v postopku priprave OPN ugotovi,
da je potrebno smernice oziroma mnenja pridobiti še od drugih
nosilcev urejanja prostora, ki v tem sklepu niso navedeni, se
tangirane nosilce urejanja prostora ali druge udeležence ustre
zno vključi v postopek priprave OPN.
(3) Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
v postopku pridobivanja smernic sporoči tudi, ali je za OPN
potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje na podlagi
zakona, ki ureja varstvo okolja oziroma presojo sprejemljivo
sti vplivov plana na naravo, na podlagi zakona o ohranjanju
narave.
Od nosilcev urejanja prostora, od katerih se pridobijo
smernice, se pridobijo tudi mnenja na predlog OPN.

6. člen
Postopek in roki za pripravo OPN
(1) OPN se pripravi in sprejme po postopku, določenem v
ZPNačrt (46. do 52. člen) v naslednjih rokih:

Aktivnost

Začetek

Zaključek

1.

Sklep o pripravi OPN

april 2008

2.

Obvestilo ministrstvu in sosednjim občinam

april 2008

3.

Priprava strokovnih podlag

junij 2008

september 2008

4.

Priprava osnutka OPN

september 2008

november 2008

5.

Pridobitev smernic s strani pristojnih nosilcev urejanja prostora

november 2008

december 2008

6.

Priprava dopolnjenega osnutka OPN

december 2008

marec 2009

7.

Priprava okoljskega poročila *

januar 2009

marec 2009

8.

Javna razgrnitev in javna obravnava

marec 2009

marec 2009

9.

Zavzemanje stališč do pripomb in predlogov

april 2009

april 2009

10.

Potrditev stališč do pripomb in seznanitev javnosti

april 2009

april 2009

11.

Sprejem dopolnjenega osnutka na občinskem svetu – 1. obravnava

april 2009

april 2009

11.

Priprava predloga OPN

maj 2009

junij 2009

12.

Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora

junij 2009

junij 2009

13.

Odločitev MOP o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN na okolje*

julij 2009

julij

14.

Potrditev predloga OPN – sklep ministra

september 2009

september 2009

15.

Sprejem Odloka o OPN na občinskem svetu – 2. obravnava

16.

Objava Odloka o OPN v Uradnem list RS
* v primeru obveznosti izvedbe CPVO

oktober 2009
november 2009

Stran
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7. člen
Druga določila v zvezi s pripravo OPN
(1) Pripravljavec OPN je Občina Mokronog - Trebelno.
Pripravo OPN financira Občina Mokronog - Trebelno iz prora
čunskih sredstev za leti 2008 in 2009.
Pobude za spremembo namenske rabe zemljišč, ki bodo
oddane do 30. 4. 2008, bodo obravnavane v postopku priprave
OPN po tem sklepu.
8. člen
Objava sklepa
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi na spletni
strani Občine Mokronog - Trebelno, www.mokronog-trebelno.
si.
(2) Občina Mokronog - Trebelno pošlje sklep Ministrstvu
RS za okolje in prostor ter sosednjim občinam Trebnje, Sevni
ca, Novo mesto, Škocjan, Šentrupert, Mirna Peč in Šmarješke
Toplice.
Št. 3500-0002/2008
Mokronog, dne 10. aprila 2008
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
S tem naznanilom Mestna občina Slovenj Gradec o po
teku javne razgrnitve in javne obravnave obvešča tudi vse
lastnike nepremičnin na območju, ki ga obravnava dopolnjen
osnutek OPPN individualne stanovanjske zazidave »Pod gra
dom« v Slovenj Gradcu, in sicer z naslednjimi parc. št. 88/1
delno 87/1 in 88/2 vse k.o. Stari trg.
4. člen
Pisne pripombe k dopolnjenemu osnutku se lahko poda
kot zapis v knjigo pripomb na kraju razgrnitve, pošlje na Od
delek za urejanje prostora in varstvo okolja Mestne uprave
Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska 5, Slovenj Gradec, ali
posreduje na elektronski naslov rozalija.luznik@slovenjgradec.
si (v rubriko »zadeva« navesti ključne besede OPPN »Pod
gradom«) do konca javne razgrnitve.
Če pripombe in predloge poda lastnik nepremičnine iz
3. člena, mora poleg podatkov o nepremičnini navesti še svoje
ime in priimek ter naslov.
6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, na spletni strani
Mestne občine Slovenj Gradec (http://www.slovenjgradec.si)
ter na oglasni deski Mestne občine Slovenj Gradec.
Št. 350-8/2007
Slovenj Gradec, dne 7. aprila 2008
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

SLOVENJ GRADEC
1577.

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
občinskega podrobnega prostorskega načrta
(OPPN) individualne stanovanjske zazidave
»Pod gradom« v Slovenj Gradcu

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Mestne občine
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03, 106/05 in
23/07) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
občinskega podrobnega prostorskega načrta
(OPPN) individualne stanovanjske zazidave
»Pod gradom« v Slovenj Gradcu
1. člen
Mestna občina Slovenj Gradec z javnim naznanilom ob
vešča javnost, da se javno razgrne dopolnjeni osnutek OPPN
individualne stanovanjske zazidave »Pod gradom« v Slovenj
Gradcu, ki ga je izdelalo podjetje LM Projekti podjetje za pro
storsko, urbanistično in arhitekturno načrtovanje ter svetovanje,
Peter Lojen s.p., Goriška 2 iz Velenja pod številko projekta
2007/53 v marcu 2008.
2. člen
Gradivo bo javno razgrnjeno od vključno 16. 4. 2008
do vključno 16. 5. 2008 v avli Mestne občine Slovenj Gradec,
Šolska ulica 5, p. 2380 Slovenj Gradec v delovnem času ob
činske uprave.
V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizirala
javno obravnavo, ki bo organizirana 7. maja 2008 ob 15. uri
v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380
Slovenj Gradec.

ZREČE
1578.

Cenik daljinskega ogrevanja

SPITT d.o.o., Cesta na Roglo 11/j, Zreče, skladno s
97. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05)
objavlja

CENIK
daljinskega ogrevanja
1.
Zaradi spremembe cene zemeljskega plina pri distributer
ju Petrol Energetika, d.o.o., Ljubljana se v mestu Zreče s 1. 5.
2008 spremeni cena toplotne energije.
Povprečna cena za MWh toplotne energije se zviša za
4,01%, tako da znaša nova povprečna cena toplotne energije
87,0300 eur/MWh.
Pri fiksnem delu cene ni sprememb.
2.
Navedena cena daljinskega ogrevanja je oblikovana skla
dno z uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare
in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne upo
rabnike (Uradni list RS, št. 36/07).
Na navedeno ceno se skladno z zakonom o davku na do
dano vrednost obračuna še 20% davek na dodano vrednost.
Št. 90/2008-02
Zreče, dne 11. aprila 2008
Direktor
SPITT d.o.o.
Djura Sabo l.r.

Stran
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1536.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Lo
ški Potok za leto 2007

3744

1575.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, goz
darstva in podeželja v Občini Luče za programsko
obdobje 2007–2013
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VSEBINA

1524.
1525.

1567.
1568.
1526.

1527.
1528.
1569.
1570.

1529.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o sodnih taksah (ZST-1)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
varnosti cestnega prometa (ZVCP-1E)

VLADA

Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost
Uredba o območju za določitev strank v postopku
izdaje gradbenega dovoljenja
Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega
zavoda Narodni muzej Slovenije

3653
3683

3789
3795
3699

MINISTRSTVA

Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odte
gljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
Pravilnik o sledljivosti prehodov med podskladi
istega krovnega sklada
Pravilnik o delovnih dovoljenjih, prijavi in odjavi
dela ter nadzoru nad zaposlovanjem in delom tuj
cev
Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto
premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za
mesec marec 2008

3700
3729

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bled
za leto 2007

1572.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bre
zovica za leto 2007

1574.

1531.

1532.
1533.

1534.
1535.

1576.

Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega
načrta Občine Mokronog - Trebelno

1541.

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne ob
čine Murska Sobota za leto 2007
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč
ter podlagah in merilih za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo na ob
močju Mestne občine Murska Sobota
Odlok o spremembi Odloka o načinu opravljanja
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na
območju Mestne občine Murska Sobota
Odlok o spremembi Odloka o načinu izvajanja
gospodarske javne službe odvajanja komunalne
odpadne in padavinske vode na območju Mestne
občine Murska Sobota
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega
stanovanjskega sklada Mestne občine Murska So
bota
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

1544.

BLED

1571.

1573.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

3731

OBČINE

1530.

1538.
1539.
1540.

1543.

3826

BREZOVICA

3828

DIVAČA

Pravilnik o sofinanciranju kulturnih projektov na
področju ljubiteljske kulture za društva, ki delujejo
na območju Občine Divača

3735
1548.
3828
3829

LENDAVA

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeroč
nega plana Občine Lendava za območje nove
Občine Lendava v letu 2008

1549.
1550.

3736

LJUBLJANA

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja urejanja BO
1/1 in del območja urejanja ŠO 1/1
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja urejanja BO
1/1, del območja urejanja ŠT 1/1 in del območja
urejanja ŠO 1/1
Odredba o določitvi smeri potekanja prometa po
glavnih mestnih cestah in zbirnih cestah
Odredba o načinu vodenja prometa na glavnih
mestnih cestah

1546.
1547.

KANAL

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ka
nal ob Soči za leto 2007
Odlok o letnem načrtu prodaje občinskega nepre
mičnega premoženja za leto 2008

1545.

3738

1551.
1552.
1553.

3739
3740
3741

1554.
1555.

3831

MIRNA PEČ

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mir
na Peč za leto 2007

1542.

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sodbo
Vrhovnega sodišča v zvezi s sodbo Višjega sodi
šča v Mariboru in s sodbo Okrožnega sodišča na
Ptuju

LUČE

1537.

3797
3826

LOŠKI POTOK

MISLINJA

3745
3746
3746
3746

MOKRONOG - TREBELNO

3831

MURSKA SOBOTA

3747

3748
3751

3751
3751
3752

PIVKA

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih funkcio
narjev, članov delovnih teles občinskega sveta in
članov drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov

PREBOLD

Sklep o ukinitvi javnega dobra

3752
3753

SEVNICA

Odlok o tarifnem sistemu za obračun oskrbe z
vodo iz javnega vodovodnega sistema v Občini
Sevnica
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o preobli
kovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje
Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovorno
stjo
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o od
vajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in pada
vinskih voda v Občini Sevnica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o rav
nanju z odpadki na območju Občine Sevnica
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o minimalnih pogojih za ureditev in določitev zbir
nega in odjemnega mesta ter o načinu določanja
velikosti in števila posod za zbiranje odpadkov
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoči družini na domu
Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgo
je v javnih vrtcih Občine Sevnica

3753

3755
3755
3755

3757
3757
3758

Stran

1556.
1557.
1558.
1559.
1560.
1561.
1562.

1577.
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3758
45.
3758
46.
3759
3760

SLOVENJ GRADEC

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
izbiri kulturnih programov in projektov, ki se financi
rajo iz proračuna Mestne občine Slovenj Gradec
Sklep (št. 14.5-282) o ukinitvi statusa javnega do
bra
Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi
povprečnih stroškov komunalne opreme za leto
2008 na območju Mestne občine Slovenj Gradec
in določitvi višine komunalnega prispevka za pri
ključitev na čistilno napravo v Mestni občini Slovenj
Gradec
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka ob
činskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
individualne stanovanjske zazidave »Pod gradom«
v Slovenj Gradcu

47.
3764
3767

ZREČE

1564.

Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Občine
Žiri
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Škofja Loka za območje Občine Žiri za
obdobje od leta 1986 do leta 2000
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev Občine Škofja Loka za obmo
čje Občine Žiri

VSEBINA
Zakon o ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov
in Izbirnega protokola h Konvenciji o pravicah inva
lidov (MKPI)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o socialnem za
varovanju med Republiko Slovenijo in Bosno in
Hercegovino ter Administrativnega dogovora o
izvajanju Sporazuma o socialnem zavarovanju
med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino
(BBHSZ)
Zakon o ratifikaciji Konvencije o socialni varnosti
med Republiko Slovenijo in Argentinsko republiko
ter Administrativnega dogovora za izvajanje Kon
vencije o socialni varnosti med Republiko Slovenijo
in Argentinsko republiko (BARSV)

1437

1462

1481
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3767

3834

ŠENTJUR

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za prostorsko ureditev sku
pnega pomena za navezovalno cesto Dramlje–
Šentjur in zadrževalnik visokih voda Črnolica
Cenik daljinskega ogrevanja

1566.

Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 10/08

SEŽANA

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustano
vitvi javnega zavoda Ljudska univerza Sežana
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustano
vitvi javnega zavoda Višje in visokošolsko središče
Sežana
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za
voda Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana
Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Sežana

1578.

1565.

Uradni list Republike Slovenije

3768
3834

ŽIRI

3770

3787
3787

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 37/08
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA
Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah
Ustanovitve
Koper
Kranj
Ljubljana
Maribor
Spremembe
Celje
Koper
Kranj
Krško
Ljubljana
Maribor
Murska Sobota
Izbrisi
Celje
Preklici
Potne listine in maloobmejne prepustnice preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

1443
1443
1443
1443
1443
1443
1443
1443
1444
1444
1445
1445
1446
1447
1447
1447
1448
1448
1448
1450
1451
1452

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Republike Sloveni
je d.o.o. – po pooblastilu odgovorna urednica Erika Trojer • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Tisk Ti
skarna SET, d.d., Vevče • Naročnina za leto 2008 je 110,17 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista
Republike Slovenije je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 302,95 EUR • Reklamacije se upoštevajo le me
sec 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 32, uredništvo – telefaks 425 01 99 • Internet:
www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767

