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Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih
zadevah (ZMCGZ)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o mediaciji v civilnih
in gospodarskih zadevah (ZMCGZ)
Razglašam Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih
zadevah (ZMCGZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 23. maja 2008.
Št. 003-02-5/2008-8
Ljubljana, dne 2. junija 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O MEDIACIJI V CIVILNIH IN GOSPODARSKIH
ZADEVAH (ZMCGZ)
1. člen
(cilj zakona)
Cilj tega zakona je olajšati dostop do alternativnega reševanja sporov in spodbuditi mirno reševanje sporov s spodbujanjem uporabe mediacije in zagotavljanjem uravnoteženega
odnosa med mediacijo in sodnimi postopki.
2. člen
(področje uporabe)
(1) S tem zakonom se ureja mediacija v sporih iz civilnopravnih, gospodarskih, delovnih, družinskih in drugih premoženjskopravnih razmerij v zvezi z zahtevki, s katerimi stranke lahko prosto
razpolagajo in se glede njih poravnajo, razen če je s posebnim
zakonom za posamezne od teh sporov določeno drugače.
(2) Določbe tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za
mediacijo v drugih sporih, kolikor to ustreza naravi pravnega
razmerja, iz katerega izvira spor, in če tega poseben zakon ne
izključuje.
(3) Ob upoštevanju določb četrtega odstavka tega člena
se ta zakon uporablja ne glede na to, ali predstavlja temelj
za mediacijo sporazum strank, dosežen pred ali po nastanku
spora, zakon, napotilo ali predlog s strani sodišča, arbitraže ali
pristojnega državnega organa.
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(4) Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za mediacijo, ki
jo vodi sodnik, ki ni pristojen za nobenega od sodnih postopkov v
zvezi z zadevnim sporom. Zakon pa se ne uporablja za primere,
ko poskuša mirno rešitev spora doseči sodišče ali sodnik, ki mu je
zadeva predložena v reševanje, med sodnim postopkom o zadevnem sporu, oziroma arbiter v arbitražnem postopku o tem sporu.
3. člen
(opredelitev pojmov)
(1) V tem zakonu:
a) »mediacija« pomeni postopek, v katerem stranke prostovoljno s pomočjo nevtralne tretje osebe (mediatorja) skušajo
doseči mirno rešitev spora, ki izvira iz ali je v zvezi s pogodbenim ali drugim pravnim razmerjem, ne glede na to, ali se za
ta postopek uporablja izraz mediacija, konciliacija, pomirjanje,
posredovanje v sporih ali drug podoben izraz.
b) »mediator oziroma mediatorka (v nadaljnjem besedilu:
mediator)« pomeni vsako tretjo osebo, ki je zaprošena, da
vodi mediacijo, ne glede na njen naziv ali poklic in ne glede na
način, na katerega je bila imenovana ali zaprošena za vodenje
mediacije in ki zaprosilo sprejme. V postopku lahko sodeluje
eden ali več mediatorjev.
(2) Kadar se ta zakon sklicuje na sporazum strank, se to
nanaša tudi na pravila institucije, pri kateri poteka mediacija,
če so stranke pristale na uporabo teh pravil.
4. člen
(razlaga zakona)
(1) Pri razlagi določb tega zakona je treba upoštevati
potrebo po spodbujanju enotne uporabe Vzorčnega zakona
UNCITRAL o mednarodni trgovinski konciliaciji ter načelo vestnosti in poštenja.
(2) Vprašanja, ki niso izrecno urejena, se rešujejo skladno
s splošnimi načeli, na katerih temelji ta zakon, zlasti z načeli
prostovoljnega sodelovanja, enakega obravnavanja strank,
avtonomije strank v postopku, zaupnosti postopka in nepristranskosti mediatorja.
5. člen
(drugačen dogovor strank)
Razen glede uporabe določb 4. člena, tretjega odstavka
8. člena in 17. člena tega zakona se lahko stranke o vprašanjih, ki jih ureja ta zakon, dogovorijo tudi drugače ali izključijo
uporabo posamezne določbe tega zakona.
6. člen
(začetek mediacije)
(1) Če so se stranke vnaprej sporazumele, da bodo z mediacijo reševale medsebojne spore, ki utegnejo nastati iz določenega pravnega razmerja, ali če mediacijo za reševanje določene
vrste sporov predpisuje zakon, se mediacija začne, ko stranka
prejme predlog nasprotne stranke za začetek mediacije.
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(2) V primerih, ki niso zajeti v prejšnjem odstavku, se mediacija glede že nastalega spora začne z dnem, ko se stranke
v tem sporu sporazumejo za mediacijo. Če ena stranka drugi
predlaga mediacijo, pa v tridesetih dneh od dne, ko ji je poslala
predlog, oziroma v roku, ki je določen v predlogu, ne prejme
sprejema predloga, lahko šteje, da je predlog za mediacijo
zavrnjen.
7. člen
(imenovanje mediatorjev)
(1) Stranke imenujejo mediatorja sporazumno, razen če
so se sporazumele za drugačen postopek imenovanja.
(2) Stranke lahko za pomoč pri imenovanju mediatorjev
zaprosijo tretjo osebo ali institucijo in sicer tako, da:
a) stranka zaprosi, da oseba ali institucija priporoči primerne mediatorje; ali
b) se stranke sporazumejo, da oseba ali institucija neposredno imenuje mediatorje.
(3) Oseba ali institucija iz prejšnjega odstavka ukrene vse
potrebno glede na okoliščine spora, da se imenujejo neodvisni
in nepristranski mediatorji. Če je to primerno zaradi zagotovitve
neodvisnosti in nepristranosti mediacije ali iz drugih upravičenih
razlogov, lahko priporoči ali imenuje mediatorja, ki nima istega
državljanstva kot stranke.
(4) Kdor je zaprošen, da vodi mediacijo, mora takoj razkriti
vse okoliščine, ki bi lahko vzbujale utemeljen dvom o njegovi
neodvisnosti in nepristranskosti. Ta dolžnost ga veže ves čas
postopka mediacije.
8. člen
(potek mediacije)
(1) Stranke se lahko sporazumejo o poteku mediacije. To
lahko storijo tudi s sklicevanjem na kakšna obstoječa pravila.
(2) Če se stranke o poteku mediacije niso sporazumele,
mediator vodi postopek, kot šteje za primerno. Pri tem upošteva vse okoliščine primera, morebitne želje strank in potrebo po
hitri in trajni rešitvi spora.
(3) Mediator mora delovati neodvisno in nepristransko in
si prizadevati za enako obravnavanje strank, upoštevaje vse
okoliščine primera.
(4) Mediator lahko ves čas mediacije daje predloge za
rešitev spora. Rešitev, ki jo predlaga mediator, strank ne zavezuje.
9. člen
(komuniciranje mediatorja s strankami)
Mediator se lahko srečuje ali komunicira z vsako stranko
posebej ali z vsemi skupaj.
10. člen
(razkritje podatkov strankam)
Podatke v zvezi s sporom, ki jih mediator prejme od stranke, lahko razkrije drugim strankam mediacije, razen če mu jih je
stranka razkrila pod izrecnim pogojem, da ostanejo zaupni.
11. člen
(zaupnost podatkov)
Vsi podatki, ki izvirajo iz mediacije ali so z njo povezani,
so zaupni, razen če so se stranke sporazumele drugače, če
njihovo razkritje zahteva zakon ali če je razkritje potrebno za
izpolnitev ali prisilno izvršitev sporazuma o rešitvi spora.
12. člen
(dopustnost dokazov v drugem postopku)
(1) Stranke, mediatorji in tretje osebe, ki so sodelovale
pri mediaciji, se v arbitražnem, sodnem ali drugem podobnem
postopku ne smejo sklicevati na oziroma predložiti kot dokaz
ali pričati o:
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a) vabilu stranke k mediaciji ali dejstvu, da je bila stranka
pripravljena sodelovati v mediaciji;
b) mnenjih in predlogih glede možne rešitve spora, ki so
jih stranke izrazile med mediacijo;
c) izjavah ali priznanjih dejstev, ki so jih stranke dale med
mediacijo;
d) predlogih mediatorja;
e) dejstvu, da je stranka pokazala pripravljenost sprejeti
mediatorjev predlog za mirno rešitev spora;
f) listinah, pripravljenih izključno za potrebe mediacije.
(2) Določba prejšnjega odstavka velja ne glede na obliko
podatkov in dokazov.
(3) Podatki iz prvega odstavka tega člena se v postopku
pred arbitražo, sodiščem ali drugim državnim organom lahko
razkrijejo ali uporabijo v dokazne namene samo pod pogoji in
v obsegu, ki ga zahteva zakon, zlasti zaradi razlogov javnega
reda (npr. zaščita interesov otrok ali preprečitev posega v telesno ali duševno celovitost osebe) ali kolikor je potrebno za
izpolnitev ali prisilno izvršitev sporazuma o rešitvi spora, sicer
pa takšni podatki predstavljajo nedopustno dejstvo ali dokaz.
(4) Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega
člena se uporabljajo ne glede na to, ali je arbitražni, sodni ali
drug podoben postopek povezan s sporom, glede katerega je
potekala ali poteka mediacija.
(5) Razen v primerih iz prvega odstavka tega člena dokazi, ki so sicer dopustni v arbitražnem, sodnem ali drugem
podobnem postopku, ne postanejo nedopustni samo zato, ker
so bili uporabljeni v postopku mediacije.
13. člen
(konec mediacije)
Mediacija se konča:
a) če je sklenjen sporazum o rešitvi spora, z dnem sklenitve tega sporazuma;
b) če se stranke ne sporazumejo o imenovanju mediatorja
v 30 dneh od začetka mediacije, z iztekom tega roka;
c) če mediator po posvetovanju s strankami izjavi, da
nadaljevanje postopka ni smiselno, z dnem te izjave;
d) če stranke pisno izjavijo mediatorju, da je postopek
zaključen, z dnem te izjave;
e) če ena stranka pisno izjavi drugim strankam in mediatorju, da je postopek zaključen, z dnem te izjave. Če v postopku
sodeluje več strank, ki so pripravljene mediacijo med seboj
nadaljevati, se mediacija konča samo za stranko, ki je podala
izjavo.
14. člen
(sporazum o rešitvi spora)
(1) Mediator lahko sodeluje pri oblikovanju besedila sporazuma o rešitvi spora.
(2) Stranke se lahko sporazumejo, da se sporazum o rešitvi spora sestavi v obliki neposredno izvršljivega notarskega
zapisa, poravnave pred sodiščem ali arbitražne odločbe na
podlagi poravnave.
15. člen
(mediator kot arbiter)
Če se stranke niso sporazumele drugače, mediator ne
more nastopati kot arbiter v sporu, ki je bil ali je predmet mediacije, ali v drugem sporu, ki izvira iz istega pravnega razmerja
ali je z njim v zvezi.
16. člen
(uvedba arbitražnega ali sodnega postopka)
(1) Če so se stranke sporazumele za mediacijo in se izrecno zavezale, da do preteka določenega časa ali do nastopa
določenega dogodka ne bodo začele arbitražnega ali sodnega
postopka glede obstoječega ali bodočega spora, mora arbitraža oziroma sodišče na ugovor tožene stranke zavreči tožbo,
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razen če tožeča stranka izkaže, da bi sicer nastale težke in
nepopravljive posledice. Ta ugovor mora tožena stranka podati
najkasneje v odgovoru na tožbo.
(2) Sodišče zavrže tožbo tudi tedaj, kadar zakon predpisuje obvezen postopek mediacije pred vložitvijo tožbe.
(3) Začetek arbitražnega ali sodnega postopka sam po
sebi ne pomeni odpovedi sporazumu o mediaciji niti zaključka
postopka mediacije.
17. člen
(učinek mediacije na zastaralne in prekluzivne roke)
(1) Zastaranje zahtevka, ki je predmet mediacije, med
trajanjem mediacije ne teče.
(2) Če se mediacija konča brez sporazuma o rešitvi
spora, se zastaranje nadaljuje od trenutka, ko je postopek
končan brez sporazuma o rešitvi spora. Čas, ki je pretekel
pred začetkom mediacije, se všteje v zastaralni rok, ki ga
določa zakon.
(3) Če je s posebnim predpisom določen rok za vložitev
tožbe, se ta rok v zvezi z zahtevkom, ki je predmet mediacije,
ne izteče prej kot 15 dni po koncu mediacije.
18. člen
(stroški mediacije)
(1) Mediator ima pravico do nagrade in povračila razumnih stroškov, razen če se je s strankami sporazumel drugače
ali drugače določajo pravila institucije, pri kateri poteka mediacija.
(2) Če se stranke niso drugače sporazumele, vsaka stranka nosi svoje stroške, skupne stroške mediacije pa nosijo
stranke po enakih delih.
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(ZLPDZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na
seji 23. maja 2008.
Št. 003-02-5/2008-5
Ljubljana, dne 2. junija 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU DELEŽA
ZAVAROVALNIC, DO KATEREGA
SO UPRAVIČENE FIZIČNE OSEBE
(ZLPDZ)
1. člen
(predmet zakona)
Ta zakon določa, da se delnice zavarovalnic, izdanih
za delež nenominiranega kapitala, ki ustreza deležu premij,
ki so jih v obdobju enega leta pred presečnim dnem plačale
fizične osebe in katerih imetnica je na podlagi Zakona o
lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (Uradni list RS,
št. 44/02 in 16/03 – odločba US) Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d. d., prenesejo
v last Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZPIZ), z edinim namenom
zagotavljanja dodatnih sredstev za obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje.

19. člen

2. člen

(prehodna določba)

(upravljanje in razpolaganje z delnicami)

Določbe tega zakona se ne uporabljajo za postopke mediacije, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, razen če
se stranke sporazumejo drugače.

(1) Z delnicami zavarovalnice v imenu in za račun ZPIZ
upravlja Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d. d.
(2) ZPIZ postopek odsvojitve delnic iz prvega člena tega
zakona vodi skladno s predpisi, ki urejajo postopke razpolaganja z državnim finančnim premoženjem, pri čemer mora
Ministrstvo za finance predlog ZPIZ za odsvojitev delnic vključiti
v program prodaje finančnega premoženja države v nespremenjeni vsebini.
(3) Sredstva od razpolaganja z delnicami se namenijo
za nadaljnje upravljanje s finančnim premoženjem. Vsakoletni
čisti donos od upravljanja s premoženjem iz tega odstavka se
prenese na račun ZPIZ.

20. člen
(končna določba)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 710-01/08-6/1
Ljubljana, dne 23. maja 2008
EPA 1929-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Predsednik

2340.

Zakon o lastninskem preoblikovanju deleža
zavarovalnic, do katerega so upravičene
fizične osebe (ZLPDZ)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o lastninskem
preoblikovanju deleža zavarovalnic, do katerega
so upravičene fizične osebe (ZLPDZ)
Razglašam Zakon o lastninskem preoblikovanju deleža zavarovalnic, do katerega so upravičene fizične osebe

3. člen
(prenos delnic)
Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d., mora najkasneje v roku osmih dni od uveljavitve
tega zakona v centralnem registru vrednostnih papirjev na ZPIZ
prenesti delnice iz 1. člena tega zakona.
4. člen
(veljavnost zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 300-01/08-41/1
Ljubljana, dne 23. maja 2008
EPA 1957-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Predsednik
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Zakon o soodločanju delavcev pri čezmejnih
združitvah kapitalskih družb (ZSDČZKD)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o soodločanju delavcev
pri čezmejnih združitvah kapitalskih družb
(ZSDČZKD)
Razglašam Zakon o soodločanju delavcev pri čezmejnih
združitvah kapitalskih družb (ZSDČZKD), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. maja 2008.
Št. 003-02-5/2008-9
Ljubljana, dne 2. junija 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SOODLOČANJU DELAVCEV PRI ČEZMEJNIH
ZDRUŽITVAH KAPITALSKIH DRUŽB
(ZSDČZKD)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina in namen zakona)
(1) Ta zakon prenaša v pravni red Republike Slovenije
16. člen Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/56/ES
z dne 26. oktobra 2005 o čezmejnih združitvah kapitalskih
družb (UL L št. 310 z dne 25. novembra 2005, str. 1) in ureja
soodločanje delavk in delavcev (v nadaljnjem besedilu: delavci)
v organih vodenja ali nadzora družbe, ki nastane s čezmejno
združitvijo kapitalskih družb.
(2) Namen zakona je zagotoviti pravice delavcev do soodločanja, pridobljene v družbah, ki so udeležene pri čezmejni
združitvi kapitalskih družb.
2. člen
(veljavnost zakona)
(1) Ta zakon velja za družbo s sedežem v Republiki Sloveniji, ki nastane s čezmejno združitvijo kapitalskih družb.
(2) Ta zakon velja tudi za udeležene družbe, njihove zadevne odvisne družbe in podružnice v Republiki Sloveniji ter
za njihove delavce, če je sedež družbe, ki nastane s čezmejno
združitvijo kapitalskih družb, v drugi državi članici Evropske
unije ali Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljnjem
besedilu: država članica).
3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo naslednje:
a) udeležene družbe so kapitalske družbe, ki so udeležene pri čezmejni združitvi kapitalskih družb;
b) odvisna družba je družba, nad katero ima druga družba
obvladujoč vpliv v skladu z Direktivo Sveta 94/45/ES z dne
22. septembra 1994 o ustanovitvi Evropskega sveta delavcev
ali uvedbi postopka obveščanja in posvetovanja z delavci v
družbah ali povezanih družbah na območju Skupnosti (UL L
št. 254 z dne 30. 9. 1994, str. 64);
c) zadevna odvisna družba ali podružnica je odvisna družba ali podružnica udeležene družbe, ki naj bi postala odvisna

Uradni list Republike Slovenije
družba ali podružnica družbe, nastale s čezmejno združitvijo
kapitalskih družb;
č) soodločanje delavcev po tem zakonu je vpliv sveta delavcev ali drugih predstavnikov delavcev na zadeve družbe s:
– pravico izvolitve ali imenovanja posameznih članov organov vodenja ali nadzora v družbi, ali
– pravico priporočiti imenovanje ali nasprotovati imenovanju posameznih ali vseh članov organov vodenja ali nadzora
v družbi.
4. člen
(uporaba prava Republike Slovenije za družbo
s sedežem v Republiki Sloveniji)
Za družbo s sedežem v Republiki Sloveniji, ki nastane s
čezmejno združitvijo kapitalskih družb, veljajo določbe zakona,
ki ureja soodločanje delavcev v organih vodenja ali nadzora,
razen v primerih iz 5. člena tega zakona.
5. člen
(uporaba določb o soodločanju delavcev na podlagi
sporazuma ali zakona)
(1) Za družbo s sedežem v Republiki Sloveniji, ki nastane
s čezmejno združitvijo kapitalskih družb, veljajo določbe o soodločanju delavcev iz III. in IV. poglavja tega zakona, če:
a) v šestih mesecih pred objavo načrta o čezmejni združitvi najmanj ena od udeleženih družb zaposluje povprečno več
kakor 500 delavcev in v tej družbi obstaja sistem soodločanja
delavcev v skladu s točko č) 3. člena tega zakona, ali
b) zakonodaja Republike Slovenije ne predvideva vsaj
enakega obsega soodločanja delavcev, kakor je obstajal v
zadevnih družbah, udeleženih pri združitvi, pri čemer se obseg
soodločanja delavcev meri glede na delež predstavnikov delavcev v organu vodenja ali nadzora družbe ali njunih odborih
ali v skupini za upravljanje, odgovorni za profitne enote družbe
kakor so opredeljene v zakonodaji držav članic, ali
c) zakonodaja Republike Slovenije za delavce v podružnicah družbe, nastale s čezmejno združitvijo kapitalskih družb, ki
so v drugih državah članicah, ne predvideva enake pravice do
soodločanja, kakor so priznane delavcem v Republiki Sloveniji.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka mora družba, ki
nastane s čezmejno združitvijo kapitalskih družb, s primerno
strukturo svojih organov oziroma s spremembo pravnoorganizacijske oblike omogočiti uresničevanje pravice delavcev do
soodločanja.
II. POSTOPEK POGAJANJA
6. člen
(ustanovitev posebnega pogajalskega telesa)
(1) Po objavi načrta čezmejne združitve kapitalskih družb
v skladu z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe,
morajo poslovodstva vseh udeleženih družb čim prej začeti
pogajanja s predstavniki delavcev udeleženih družb o ureditvi
načina soodločanja delavcev.
(2) V ta namen morajo biti predstavniki delavcev, ali če teh
ni, vsi delavci neposredno seznanjeni:
– z identiteto in strukturo udeleženih družb, zadevnih odvisnih družb in podružnic ter njihovo porazdelitvijo po državah
članicah,
– s skupnim številom delavcev po posameznih državah
članicah, po udeleženih družbah, zadevnih odvisnih družbah
in podružnicah,
– s podatkom o obstoječih delavskih predstavnikih v teh
družbah in
– s številom delavcev, ki imajo pravico do soodločanja v
organih vodenja ali nadzora teh družb.
(3) Za sklenitev sporazuma o ureditvi soodločanja delavcev se ustanovi posebno pogajalsko telo, ki zastopa delavce
vseh udeleženih družb, zadevnih odvisnih družb in podružnic.
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7. člen
(število članov posebnega pogajalskega telesa)
(1) Število članov posebnega pogajalskega telesa iz posamezne države članice je sorazmerno s številom delavcev, ki
so zaposleni v udeleženih družbah, zadevnih odvisnih družbah
in podružnicah iz te države članice.
(2) Delavcem iz posamezne države članice se dodeli en
sedež v posebnem pogajalskem telesu za vsakih začetih 10%
od skupnega števila delavcev, ki so zaposleni v udeleženih
družbah, zadevnih odvisnih družbah in podružnicah v vseh
državah članicah skupaj.
8. člen
(dodatni sedeži)
(1) Udeleženim družbam iz posamezne države članice
pripadajo dodatni sedeži, da se zagotovi, da je v posebno
pogajalsko telo vključen en predstavnik iz vsake udeležene
družbe, ki je registrirana in ima delavce zaposlene v posamezni državi članici ter preneha obstajati kot samostojna pravna
oseba po registraciji.
(2) Število dodatnih članov posebnega pogajalskega telesa ne sme presegati 20% števila članov, imenovanih v skladu
s prejšnjim členom, in ne sme povzročiti dvojnega zastopanja
delavcev.
(3) Če število udeleženih družb presega število dodatnih
sedežev, ki so na voljo v skladu s prejšnjim členom, se dodatni
sedeži dodelijo družbam v posameznih državah članicah, ki še
nimajo svojega predstavnika v posebnem pogajalskem telesu
in imajo največ delavcev.
9. člen
(izračun števila delavcev)
(1) Za izračun števila delavcev v udeleženih družbah,
zadevnih odvisnih družbah in podružnicah se upošteva število
delavcev v času objave načrta čezmejne združitve kapitalskih
družb iz 6. člena tega zakona.
(2) Če med delovanjem posebnega pogajalskega telesa
nastanejo tolikšne spremembe v strukturi ali številu delavcev
udeleženih družb, zadevnih odvisnih družb in podružnic, da
bi se glede na merila iz 7. in 8. člena tega zakona sestava
posebnega pogajalskega telesa morala spremeniti, je treba
posebno pogajalsko telo ustrezno na novo sestaviti. O takih
spremembah morajo poslovodstva takoj obvestiti posebno
pogajalsko telo, pri čemer se smiselno uporablja 6. člen tega
zakona.
10. člen
(volitve članov posebnega pogajalskega telesa
iz Republike Slovenije)
(1) Predstavnike delavcev iz Republike Slovenije v posebno pogajalsko telo izvoli zbor delavcev na tajnih volitvah.
(2) Pravico predlagati kandidate za člane posebnega
pogajalskega telesa imajo sveti delavcev, reprezentativni sindikati v udeleženi družbi, zadevni odvisni družbi in podružnici
ter najmanj 50 delavcev v udeleženi družbi, zadevni odvisni
družbi in podružnici.
11. člen
(naloge)
(1) Poslovodstva udeleženih družb seznanijo posebno
pogajalsko telo s predlogom in postopkom ustanavljanja družbe
do njene registracije.
(2) Posebno pogajalsko telo in poslovodstva udeleženih
družb se v duhu sodelovanja pogajajo za dosego sporazuma
o načinu soodločanja delavcev v organih vodenja ali nadzora
družb. Sporazum mora biti v pisni obliki.
(3) Pogajanja se začnejo takoj, ko je posebno pogajalsko
telo ustanovljeno in lahko trajajo do šest mesecev, razen če se
stranki sporazumno odločita za podaljšanje pogajanj, vendar
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največ do enega leta od dneva ustanovitve posebnega pogajalskega telesa.
(4) Za dan ustanovitve posebnega pogajalskega telesa
velja dan, ko so poslovodstva udeleženih družb sklicala ustanovitveno sejo posebnega pogajalskega telesa.
12. člen
(strokovnjaki)
Za pogajanja lahko posebno pogajalsko telo zaprosi za
pomoč strokovnjake, ki jih samo izbere, vključujoč predstavnike sindikatov na ravni Evropske unije, da jim pomagajo pri
njihovem delu. Ti strokovnjaki so lahko na zahtevo posebnega
pogajalskega telesa navzoči na pogajalskih sestankih v vlogi
svetovalca. Posebno pogajalsko telo se lahko odloči, da bo o
začetku pogajanj obvestilo predstavnike ustreznih zunanjih
organizacij.
13. člen
(stroški)
(1) Vse stroške, povezane s pogajanji in delovanjem posebnega pogajalskega telesa, krijejo udeležene družbe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek krijejo udeležene družbe
stroške le za enega strokovnjaka iz prejšnjega člena.
14. člen
(glasovanje posebnega pogajalskega telesa)
(1) Posebno pogajalsko telo odloča z večino glasov svojih
članov, ki morajo hkrati predstavljati tudi večino vseh delavcev,
če ta zakon ne določa drugače.
(2) Vsak član posebnega pogajalskega telesa ima en
glas.
(3) Člani posebnega pogajalskega telesa, ki so bili izvoljeni ali imenovani v posamezni državi članici, zastopajo vse
delavce udeleženih družb, zadevnih odvisnih družb in podružnic iz te države.
15. člen
(posebnosti odločanja)
(1) Če pogajanja vodijo v zmanjševanje pravic do soodločanja delavcev v organih vodenja ali nadzora družbe, posebno
pogajalsko telo o rešitvah odloča z najmanj dvotretjinsko večino
svojih članov, ki zastopajo vsaj dve tretjini delavcev iz vsaj dveh
držav članic, če se soodločanje delavcev nanaša na najmanj
25% celotnega števila delavcev udeleženih družb.
(2) Zmanjševanje pravic soodločanja delavcev pomeni,
da:
a) je delež predstavnikov delavcev v organu vodenja ali
nadzora družbe, v njunih odborih, ali v skupini za upravljanje,
odgovorni za profitne enote družbe kakor so opredeljene v
zakonodaji držav članic, manjši od največjega deleža v udeleženih družbah, ali
b) delavci nimajo pravice voliti, določiti, priporočiti ali zavrniti članov organa vodenja ali nadzora družbe, ali pa je ta
pravica omejena.
(3) Kadar v udeleženih družbah obstajajo različne oblike
soodločanja delavcev, lahko posebno pogajalsko telo odloči,
katera od teh oblik naj se uporabi v družbi, ki nastane s čezmejno združitvijo kapitalskih družb, s sedežem v Republiki
Sloveniji. Če posebno pogajalsko telo ne sprejme odločitve, se
v tej družbi uporabi oblika soodločanja delavcev, ki je veljala za
večino delavcev v vseh udeleženih družbah, zadevnih odvisnih
družbah in podružnicah.
(4) Posebno pogajalsko telo obvesti poslovodstva udeleženih družb o odločitvi iz prejšnjega odstavka.
16. člen
(neopravljena vzpostavitev ali prekinitev pogajanj)
(1) Posebno pogajalsko telo lahko z najmanj dvotretjinsko
večino svojih članov, ki zastopajo vsaj dve tretjini delavcev iz
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vsaj dveh držav članic, sklene, da ne začne s pogajanji ali da
prekine že začeta pogajanja.
(2) Če je sprejet sklep iz prejšnjega odstavka, se uporabljajo predpisi o soodločanju delavcev, ki veljajo v državi
članici, v kateri bo imela sedež družba, ki bo nastala na podlagi
čezmejne združitve kapitalskih družb.
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(2) Posebno pogajalsko telo mora udeležene družbe obvestiti o sprejetih odločitvah iz prejšnjega odstavka.
(3) Če pred registracijo družbe, ki nastane s čezmejno
združitvijo kapitalskih družb, v nobeni od udeleženih družb ni
bilo soodločanja delavcev, se od te družbe ne zahteva uvedba
soodločanja delavcev.

17. člen

21. člen

(uporaba nacionalne zakonodaje)

(oblike soodločanja delavcev)

Za pogajalski postopek se uporablja nacionalna zakonodaja države članice, v kateri bo sedež družbe, ki bo nastala s
čezmejno združitvijo kapitalskih družb, če ta zakon ne določa
drugače.

V primeru ustanovitve družbe s čezmejno združitvijo kapitalskih družb imajo delavci te družbe, njenih odvisnih družb
in podružnic pravico, da izvolijo ali imenujejo, priporočijo ali nasprotujejo imenovanju dela članov organov vodenja ali nadzora
te družbe, pri čemer je delež teh članov enak najvišjemu deležu
v udeleženih družbah pred registracijo te družbe.

III. SOODLOČANJE DELAVCEV NA PODLAGI SPORAZUMA
18. člen
(vsebina sporazuma)
(1) Pisni sporazum o načinu soodločanja delavcev, ki ga
sklenejo posebno pogajalsko telo in poslovodstva udeleženih
družb v skladu z 11. členom tega zakona, vsebuje:
– področje veljavnosti sporazuma,
– datum začetka veljavnosti sporazuma in njegovo trajanje, primere, v katerih se je treba o sporazumu znova pogajati,
ter postopek za ponovna pogajanja o njem,
– načine soodločanja delavcev, vključno s številom članov
v organih vodenja ali nadzora družbe, ki nastane s čezmejno
združitvijo kapitalskih družb, ki jih bodo delavci upravičeni voliti,
imenovati, jih priporočiti ali jim nasprotovati, in postopke, po
katerih delavci te člane lahko volijo, imenujejo, priporočijo ali
jim nasprotujejo, ter njihove pravice.
(2) V sporazumu ni treba upoštevati določb IV. poglavja
tega zakona, razen če posebno pogajalsko telo in poslovodstva
udeleženih družb odločijo drugače.
IV. SOODLOČANJE DELAVCEV NA PODLAGI ZAKONA
19. člen
(uporaba določb)
Določbe tega poglavja se za družbo, ki nastane s čezmejno združitvijo kapitalskih družb, in je registrirana v Republiki
Sloveniji, uporabljajo od dneva njene registracije, če:
– se stranke tako dogovorijo ali
– v roku iz tretjega odstavka 11. člena tega zakona ni
dosežen sporazum o načinu soodločanja delavcev in se poslovodstva udeleženih družb odločijo za uporabo določb tega
poglavja ter nadaljujejo postopek registracije, pri čemer posebno pogajalsko telo ni sprejelo sklepa o prekinitvi pogajanj
iz 16. člena tega zakona, ali
– poslovodstva družb, udeleženih pri čezmejni združitvi
kapitalskih družb, določijo, da se te določbe uporabijo brez
predhodnih pogajanj neposredno od datuma registracije.
20. člen
(pogoji)
(1) Soodločanje delavcev v družbi, ki nastane s čezmejno
združitvijo kapitalskih družb, mora biti urejeno v naslednjih
primerih:
a) če je v eni ali več udeleženih družbah pred registracijo družbe, nastale na podlagi čezmejne združitve kapitalskih
družb, obstajala ena ali več oblik soodločanja delavcev za
najmanj tretjino skupnega števila delavcev v vseh udeleženih
družbah, ali
b) če je v eni ali več udeleženih družbah pred registracijo družbe, nastale na podlagi čezmejne združitve kapitalskih
družb, obstajala ena ali več oblik soodločanja delavcev za manj
kakor tretjino skupnega števila delavcev v vseh udeleženih
družbah in če se posebno pogajalsko telo tako odloči.

22. člen
(razdelitev sedežev)
(1) Posebno pogajalsko telo odloči o razdelitvi sedežev
v organih vodenja ali nadzora družbe, ki nastane s čezmejno združitvijo kapitalskih družb, med predstavnike delavcev
iz posameznih držav članic, v skladu z deležem delavcev
zaposlenih v posamezni državi članici v družbi, ki nastane s
čezmejno združitvijo kapitalskih družb, njenih odvisnih družbah
in podružnicah.
(2) Če na ta način posamezni državi članici pripade več
sedežev, hkrati pa bi delavci iz ene ali več drugih držav članic
ostali brez sedeža, mora posebno pogajalsko telo družbe, ki
nastane s čezmejno združitvijo kapitalskih družb, izvesti ponovno razdelitev sedežev tako, da en sedež dobijo predstavniki
te ali teh držav članic. Pri tem je treba zagotoviti, da je sedež
dodeljen delavcem iz države članice, v kateri bo imela ta družba svoj sedež. Če tej državi po prejšnjem odstavku že pripada
sedež, se sedež dodeli državi, ki je brez sedeža in v kateri je
zaposlen največji delež delavcev.
(3) Če se število članov v organih vodenja ali nadzora
družbe, ki je nastala s čezmejno združitvijo kapitalskih družb,
spremeni, mora posebno pogajalsko telo te družbe na novo
odločiti o številu delavcev ob upoštevanju prejšnjih dveh odstavkov tega člena, pri čemer odpokliče odvečne predstavnike
oziroma dodeli dodatne sedeže predstavnikom delavcev iz
posameznih držav članic.
23. člen
(določitev predstavnikov delavcev v organih vodenja
ali nadzora družbe, ki nastane s čezmejno združitvijo
kapitalskih družb, s sedežem v Republiki Sloveniji)
Predstavnike delavcev v organih vodenja ali nadzora
družbe, ki nastane s čezmejno združitvijo kapitalskih družb, s
sedežem v Republiki Sloveniji, izvoli ali predlaga svet delavcev
te družbe v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev
pri upravljanju v delu, ki ureja sodelovanje delavcev v organih
vodenja ali nadzora družbe, in zakonom, ki ureja gospodarske
družbe, v delu, ki ureja sistem upravljanja družb.
24. člen
(delitev sedežev v Republiki Sloveniji)
(1) Če so na voljo dodatni sedeži v organih vodenja ali
nadzora družbe, ki nastane s čezmejno združitvijo kapitalskih
družb, za predstavnike delavcev iz Republike Slovenije, jih svet
delavcev te družbe porazdeli sorazmerno številu delavcev v
tej družbi, njenih odvisnih družbah in podružnicah v Republiki
Sloveniji.
(2) Določitev predstavnikov delavcev v organih vodenja ali
nadzora družbe, ki nastane s čezmejno združitvijo kapitalskih
družb, s sedežem v Republiki Sloveniji, iz držav članic, ki nimajo urejenega tega področja, izvede svet delavcev te družbe.
(3) Svet delavcev družbe, ki nastane s čezmejno združitvijo kapitalskih družb, in poslovodstvo te družbe morata biti
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seznanjena z izvoljenimi ali imenovanimi člani organov vodenja
ali nadzora te družbe.
(4) Vsak član organa vodenja ali nadzora družbe, ki nastane s čezmejno združitvijo kapitalskih družb, s sedežem v
Republiki Sloveniji, ki ga je izvolil, imenoval ali priporočil svet
delavcev te družbe, je polnopravni član, ki ima enake pravice
in obveznosti kakor člani, ki zastopajo delničarje, vključno s
pravico do glasovanja.

(2) Z globo najmanj 2.000 eurov se kaznuje za prekršek
tudi odgovorna oseba družbe, ki stori dejanje iz prejšnjega
odstavka.

25. člen

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

(naknadne nacionalne združitve)
(1) V primeru naknadne združitve družbe, ki je nastala
s čezmejno združitvijo kapitalskih družb, z drugo družbo s
sedežem v Republiki Sloveniji veljajo nacionalne določbe o
soodločanju delavcev.
(2) Če nacionalno pravo ne zagotavlja vsaj takšnega
obsega pravic soodločanja delavcev, kakor je zagotovljen v
družbi, ki je nastala s čezmejno združitvijo kapitalskih družb,
se v družbi, ki nastane z naknadno nacionalno združitvijo, v
obdobju treh let od dneva registracije družbe, ki je nastala s
čezmejno združitvijo kapitalskih družb, še naprej uporablja
ureditev o soodločanju delavcev, ki je veljala v tej družbi.
V. SPOŠTOVANJE ZAUPNOSTI
IN VARSTVENA DOLOČBA
26. člen
(spoštovanje zaupnosti)
(1) Člani posebnega pogajalskega telesa in strokovnjaki,
ki jim pomagajo, morajo spoštovati zaupnost vseh podatkov, ki
so jih poslovodstva izrecno označila kot poslovno skrivnost. Ta
obveza velja tudi po poteku njihovega mandata.
(2) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja tudi v primeru
sklenitve sporazuma o načinih soodločanja delavcev v organih
vodenja ali nadzora družbe, ki nastane s čezmejno združitvijo
kapitalskih družb, iz drugega odstavka 11. člena tega zakona.
27. člen
(varstvo predstavnikov delavcev)

VIII. KONČNA DOLOČBA
30. člen
(začetek veljavnosti)

Št. 300-01/08-42/1
Ljubljana, dne 23. maja 2008
EPA 1986-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Predsednik

2342.

Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki
(ZSIRB)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o Slovenski izvozni
in razvojni banki (ZSIRB)
Razglašam Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki
(ZSIRB), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na
seji 23. maja 2008.
Št. 003-02-5/2008-7
Ljubljana, dne 2. junija 2008

Za člane posebnega pogajalskega telesa in predstavnike
delavcev v organih vodenja ali nadzora družbe, ki nastane s
čezmejno združitvijo kapitalskih družb, in so zaposleni v njej,
njenih odvisnih družbah ali podružnicah ali v udeleženih družbah v Republiki Sloveniji, se glede varstva smiselno uporabljajo
določbe zakona, ki ureja delovna razmerja, v delu, ki se nanaša
na varstvo pred odpovedjo za predstavnike delavcev, in določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju.

ZAKON
O SLOVENSKI IZVOZNI IN RAZVOJNI BANKI
(ZSIRB)

VI. REŠEVANJE SPOROV

I. SPLOŠNE DOLOČBE

28. člen
(reševanje sporov)
Za reševanje sporov v zvezi z izvajanjem tega zakona je
pristojno delovno sodišče.
VII. KAZENSKA DOLOČBA
29. člen
(1) Z globo najmanj 20.000 eurov se kaznuje za prekršek
udeležena družba ali družba, ki nastane s čezmejno združitvijo
kapitalskih družb, če njeno poslovodstvo:
– ne posreduje podatkov iz drugega odstavka 6. člena
tega zakona, posreduje napačne ali nepopolne podatke ali jih
ne posreduje pravočasno,
– ne posreduje podatkov iz drugega odstavka 9. člena
tega zakona, posreduje napačne ali nepopolne podatke ali jih
ne posreduje pravočasno.

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon ureja vlogo, položaj, pooblastilo, dejavnosti,
lastništvo in organiziranost specializirane banke, s pooblastilom za izvajanje spodbujevalnih in razvojnih nalog in storitev
na področjih mednarodne trgovine, gospodarskega in razvojnega sodelovanja, podjetniških, inovacijsko – raziskovalnih in
izobraževalnih dejavnosti, ekologije in energetike ter izgradnje
infrastrukture in na drugih področjih, pomembnih za razvoj
Republike Slovenije.
2. člen
(pooblastilo po tem zakonu)
SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana
(v nadaljnjem besedilu: SID banka) je pooblaščena specializirana slovenska spodbujevalna izvozna in razvojna banka za
opravljanje dejavnosti po tem zakonu.
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3. člen

9. člen

(pooblastilo po Zakonu o zavarovanju in financiranju
mednarodnih gospodarskih poslov)

(finančna vrednost storitev banke za uporabnike teh storitev)

Republika Slovenija s tem zakonom pooblašča SID banko za opravljanje vseh poslov po Zakonu o zavarovanju in
financiranju mednarodnih gospodarskih poslov (Uradni list
RS, št. 2/04; v nadaljnjem besedilu: ZZFMGP).
4. člen
(edini delničar in kapital)
(1) Zaradi zagotavljanja izvajanja nalog in uresničevanja
ciljev po tem zakonu je Republika Slovenija edini delničar
SID banke.
(2) Najnižji znesek osnovnega kapitala SID banke je 140
milijonov eurov.
5. člen
(temeljna načela delovanja SID banke)
(1) Skladno z nalogami SID banke mora biti izvajanje
poslov in vseh dejavnosti SID banke usklajeno s pravnim
redom Republike Slovenije in Evropske unije (v nadaljnjem
besedilu: EU), ter predvsem:
– z načeli uravnoteženega in trajnostnega razvoja,
– z dolgoročnimi razvojnimi usmeritvami Republike Slovenije in EU,
– z ekonomsko upravičenostjo posameznih projektov in
investicij ali naložb,
– z neposredno ali posredno finančno vrednostjo storitev
banke za uporabnike teh storitev in
– z načeli nekonkurenčnosti, nediskriminatornosti in preglednosti poslovanja.
6. člen
(uravnoteženi in trajnostni razvoj)
Načela uravnoteženega in trajnostnega razvoja, ki se
nanašajo na ekonomski, okoljski in socialni razvoj in ki pri
zadovoljevanju potreb sedanje generacije omogočajo enake
možnosti zadovoljevanja potreb prihodnjih, upoštevajo predvsem celovit in dolgoročen ter etičen pogled pri izvajanju
spodbujevalnih nalog finančnega značaja ter zahtevajo njihovo uporabo pri vseh finančnih poslih, storitvah in dejavnostih,
ki se opravljajo v skladu s tem zakonom.
7. člen
(dolgoročne razvojne usmeritve Republike Slovenije in EU)
(1) Delovanje SID banke temelji na dolgoročnih razvojnih
dokumentih EU in Republike Slovenije. Razvojni dokumenti, ki
se pri tem posebej upoštevajo, so tisti instrumenti (strategije,
resolucije, programi in drugi dokumenti), ki se sprejmejo oziroma veljajo v posameznem zakonodajnem ali proračunskem
obdobju.
(2) Za izvajanje poslov in vseh dejavnosti SID banke,
z namenom zasledovanja dolgoročnih razvojnih usmeritev
Republike Slovenije in EU, zagotavlja Republika Slovenija
dolgoročno stabilno poslovanje SID banke ter ohranja delež v
kapitalu tako, da lastniška struktura sledi namenu in nalogam
javnega pooblastila SID banke.
8. člen
(ekonomska upravičenost posameznih projektov
in investicij ali naložb)
Vsi posli, projekti, investicije, naložbe ali druge oblike in
načini finančnega delovanja SID banke so podvrženi presoji
ekonomske, okoljske in socialne kvalitete na osnovi mednarodnih kriterijev in temeljijo na predhodni oceni ekonomske
in finančne upravičenosti ter učinkov za razvoj Republike
Slovenije.

SID banka vse storitve izvaja z namenom ustvarjanja
neposredne ali posredne dodane vrednosti za uporabnike teh
storitev v skladu z namenom in cilji posameznih poslov, projektov, investicij ali drugih oblik ter prvenstveno ohranjanja ali
povečanja kapitala brez zasledovanja cilja doseganja maksimalnega dobička.
10. člen
(nekonkurenčnost, nediskriminatornost in preglednost)
SID banka pri svojem poslovanju po tem zakonu upošteva vsebino in naloge podeljenega pooblastila iz drugega
člena tega zakona, zato pri izvajanju dejavnosti praviloma ne
konkurira drugim finančnim institucijam na trgu. Za dosego cilja
nekonkurenčnosti finančnim institucijam na trgu SID banka
uporablja tudi načelo enakega dostopa oziroma nediskriminatornosti vseh uporabnikov finančnih storitev SID banke ter
preglednost ponujenih storitev, poslovanja in rezultatov poslovanja. SID banka pri uporabi načel iz tega člena sledi tudi dobri
praksi uporabe teh načel v primerljivih institucijah v EU.
II. DEJAVNOSTI
11. člen
(področje izvajanja dejavnosti banke)
(1) SID banka pri izvajanju pooblastila iz 2. člena tega zakona podpira ekonomske, strukturne, socialne in druge politike
tako, da opravlja predvsem finančne storitve na segmentih, kjer
nastajajo oziroma so ugotovljene tržne vrzeli, in sicer zlasti na
področjih:
a) mednarodnih gospodarskih poslov in mednarodnega
gospodarskega sodelovanja, zlasti z namenom spodbujanja
dolgoročnih poslovnih transakcij, ki udeležencem omogočajo
vstop in poslovanje na tujih trgih, vključno s podporo povezanim uvoznim transakcijam, pripravi na mednarodne gospodarske posle, investicijam in spodbudam za trajnostno rast izvoza
in internacionalizacijo gospodarstva ter aktivnosti z namenom
spodbujanja oziroma izvajanja poslov po koncesijskih pogojih
in spodbujanja skupnega nastopa na tretjih trgih z domačimi,
tujimi ali mednarodnimi subjekti;
b) gospodarskih spodbud s posebnim poudarkom na
malih in srednjih podjetjih, podjetništvu in tveganemu kapitalu predvsem z namenom financiranja podjetniških projektov
v vseh fazah razvoja, uvajanja novih finančno zavarovalnih
shem,ustvarjanja možnosti za ustanavljanje novih podjetij in
vključevanja v naloge in programe izvajalcev podjetniškega,
inovativnega in finančnega okolja;
c) raziskav in razvoja, zlasti z namenom spodbujanja
konkurenčnosti in razvoja v okviru nacionalnih raziskovalnih
in razvojnih programov, promocije inovativnosti in pospeševanja raziskovalne in razvojne dejavnosti ter prenosa znanja in
zagotavljanja različne podpore nosilcem projektov za razvoj
izdelkov, proizvodnih procesov in storitev;
d) izobraževanja, zlasti z namenom spodbujanja in izboljševanja nivoja izobrazbe, znanj in upravljanja znanj ter
spodbud potrebnim prekvalifikacijam ter pridobivanja specifičnih znanj;
e) zaposlovanja, med drugim z namenom zagotavljanja
določenih spodbud podjetjem za zaposlovanje težje zaposljivih
oseb;
f) varovanja okolja in energetske učinkovitosti, zlasti z
namenom financiranja spodbujanja ukrepov za varstvo narave,
ustreznega ravnanja z odpadki, ustrezne rabe naravnih dobrin,
pospeševanja naložb v infrastrukturo varstva okolja, spodbujanja izrabe obnovljivih virov energije in spodbujanja učinkovite
rabe energije;
g) regionalnega razvoja, zlasti z namenom zagotavljanja skladnega razvoja na državni, regionalni in lokalni ravni,
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zmanjševanja razlik v gospodarski razvitosti in drugih aktivnosti
kjer se lahko povezuje z drugimi osebami, ki so dejavne in
namenjene doseganju javnih ciljev na področju regionalnega
razvoja in razvoja podeželja in pri tem uporabljajo različne
instrumente;
h) stanovanjskem, zlasti z namenom zagotavljanja ustrezne stanovanjske oskrbe in spodbujanja stanovanjske gradnje,
prenove in vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš določenim kategorijam prebivalstva, skupaj z zagotavljanjem drugega
okolja in pogojev, ki omogočajo ustrezne bivalne razmere;
i) gospodarske in javne infrastrukture, občinskega in pokrajinskega razvoja, zlasti z namenom izboljšanja cestne, komunalne in druge infrastrukture. Poleg tega izvaja jamstvene,
finančne in javno zasebno partnerske sheme za obnovo in
razvoj ter prenovo mest;
j) mednarodnega razvojnega sodelovanja; SID banka
poleg izvajanja tehnično-operativnih del izvaja aktivnosti med
drugim pri mednarodnem bilateralnem sodelovanju, kjer SID
banka sodeluje pri financiranju razvojnih projektov, ki se izvajajo v državah v razvoju.
(2) Pri izvajanju nalog iz prejšnjega odstavka tega člena,
SID banka upošteva prakso, usmeritve in cilje spodbujevalne
politike ter strategije razvoja Republike Slovenije in EU.
(3) SID banka lahko za opravljanje dejavnosti po tem zakonu pri črpanju sredstev EU izvršuje naloge agenta ali druge
skrbniške naloge ter sodeluje v mednarodnih spodbujevalnih
programih.
(4) Glede na pomen svojega delovanja ima pri izvajanju
svojih dejavnosti SID banka kot pooblaščena institucija po
tem zakonu pravico do brezplačnega dostopa, vpogleda in
neposrednega dnevnega elektronskega pridobivanja podatkov
potrebnih za izvajanje tega člena in poslov v imenu in za račun
Republike Slovenije po ZZFMGP:
– posameznih in zbira finančnih podatkov, ki so jih pravne
osebe in samostojni podjetniki dolžni pošiljati pristojnim organizacijam,
– podatkov iz poslovnega in drugih registrov, ki jih vodi
Agencija za javnopravne evidence in storitve, Statistični urad
Republike Slovenije ali sodišča,
– statističnih in drugih podatkov ministrstev in drugih državnih organov ter Banke Slovenije, ki so potrebni za izvajanje
dejavnosti SID banke in glede katerih SID banka izkaže utemeljen interes.
(5) Podrobnejši nabor podatkov iz prejšnjega odstavka
se opredeli v predpisu Vlade Republike Slovenije na predlog
ministrstva, pristojnega za finance.

tega člena, SID banka najema kredite in izdaja dolžniške vrednostne papirje ter se zadolžuje tudi v drugih oblikah.

12. člen

(1) SID banka izvaja posle neposredno ali posredno preko drugih bank, finančnih ali drugih institucij ali skupaj z njimi
(konzorcij) v skladu z načelom nediskriminatornosti in nekonkurenčnosti.
(2) SID banka pri poslovanju spoštuje dobro mednarodno
bančno prakso in pravila o upravljanju s tveganji.

(storitve in instrumenti za opravljanje dejavnosti)
(1) SID banka za izvajanje dejavnosti iz prejšnjega člena
opravlja vse storitve, ki se lahko opravljajo po zakonu, ki ureja
bančništvo. Poleg storitev po zakonu, ki ureja bančništvo
lahko SID banka opravlja tudi druge storitve (svetovanje,
izobraževanje in druge), če so le-te namenjene za podporo
storitvam, ki jih SID banka opravlja za izvajanje dejavnosti iz
prejšnjega člena.
(2) SID banka lahko, na podlagi pogodb sklenjenih s
posameznimi ministrstvi in drugimi državnimi organi ali drugimi osebami, posreduje različna razvojna sredstva in izvaja
različne programe ukrepov Republike Slovenije ter druge programe oziroma projekte skladne s pravili EU, pri čemer lahko v
različnih oblikah sodeluje tudi z različnimi evropskimi finančnimi
institucijami. Pri izvajanju storitev SID banka uporablja vse v
finančni zakonodaji razpoložljive finančne instrumente kot so
na primer krediti, garancije in druge oblike jamstva, odkupi
terjatev, finančni zakup, koncesijski krediti in drugi instrumenti
mednarodnega razvojnega sodelovanja, druge oblike financiranja, dodeljevanje nepovratnih sredstev, subvencije, kapitalske
naložbe in drugi načini prevzemanja tveganj.
(3) Za izvajanje storitev na področjih iz 11. člena tega
zakona ter za uporabljanje instrumentov iz prejšnjega odstavka

III. ODGOVORNOST REPUBLIKE SLOVENIJE
13. člen
(odgovornost Republike Slovenije)
(1) Republika Slovenija odgovarja za obveznosti SID banke, ki nastanejo po tem zakonu.
(2) Skupne obveznosti SID banke, za katere odgovarja
Republika Slovenija po tem zakonu, v nobenem trenutku ne
smejo preseči 50 kratnika celotnega kapitala SID banke.
IV. POSLOVANJE IN IZVAJANJE POSLOV
14. člen
(poslovanje)
(1) SID banka izvaja posle v skladu s tem zakonom,
zakonom, ki ureja bančništvo, zakonom, ki ureja delovanje
gospodarskih družb in drugimi splošnimi predpisi.
(2) Zakon, ki ureja bančništvo, v celoti velja za poslovanje
SID banke, razen v delih, ki so navedeni v tretjem odstavku
tega člena. Nadzor nad izvajanjem zakona, ki ureja bančništvo
pri opravljanju dejavnosti SID banke po tem in drugih zakonih
izvaja Banka Slovenije.
(3) Pri poslovanju SID banke veljajo naslednje izjeme od
uporabe zakona, ki ureja bančništvo:
– pri oceni velike izpostavljenosti se za osnovo ugotavljanja izpostavljenosti namesto kapitala banke uporablja vsakokratno stanje virov sredstev SID banke, za katera v skladu s
13. členom tega zakona odgovarja Republika Slovenija,
– kapitalske zahteve znašajo v primeru SID banke polovico kapitalskih zahtev, ki sicer veljajo za banke,
– SID banka ne potrebuje dovoljena za ustanovitev podružnice banke v Republiki Sloveniji, državi članici Evropske
unije ali tretji državi in
– za SID banko ne veljajo predpisi o zajamčenih vlogah.
(4) Ministrstvo, pristojno za finance, je pristojno za izvedbo postopka povezanega z izključitvijo SID banke iz ustreznih
direktiv EU.
15. člen
(izvajanje poslov)

V. NADZOR NAD POSLOVANJEM SID BANKE
IN POROČANJE
16. člen
(nadzor)
Nadzor nad poslovanjem SID banke v okviru svojih pristojnosti izvajajo Banka Slovenije, Agencija za zavarovalni
nadzor in ministrstvo, pristojno za finance.
17. člen
(poročanje)
(1) SID banka enkrat letno, najkasneje do 31. maja, poroča Vladi Republike Slovenije o izvrševanju danih pooblastil po
temu zakonu v preteklem letu.
(2) Vlada Republike Slovenije enkrat letno poroča Državnemu zboru o izvajanju dejavnosti SID banke po tem zakonu.
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VI. NADZORNI SVET SID BANKE
18. člen
(nadzorni svet)
(1) Nadzorni svet SID banke ima najmanj sedem in največ
deset članov oziroma članic (v nadaljnjem besedilu: člani).
(2) Obvezni člani nadzornega sveta so minister oziroma
ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister), pristojen za finance, minister, pristojen za gospodarstvo, minister, pristojen za
razvoj, minister, pristojen za regionalni razvoj, in predstavnik
oziroma predstavnica (v nadaljnjem besedilu: predstavnik) ministrstva za finance.
(3) Vlada na predlog ministra, pristojnega za finance,
imenuje največ dva člana nadzornega sveta izmed ministrov,
pristojnih za zunanje zadeve, delo, družino in socialne zadeve,
okolje in prostor, promet, visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
(4) Vlada na predlog ministra, pristojnega za finance, za
člana nadzornega sveta imenuje tudi predstavnika reprezentativnega združenja gospodarskih organizacij, dva predstavnika
strokovne javnosti ter na podlagi drugega odstavka tega člena
predstavnika ministrstva za finance.
(5) Vsi člani nadzornega sveta morajo izpolnjevati pogoje
za člane nadzornih svetov v bankah.
(6) Nadzorni svet daje usmeritve in soglasje k politiki
poslovanja SID banke skladno z razvojnimi usmeritvami, opredeljenimi v 7. členu tega zakona.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
(postopki in sprejem predpisov)
(1) Podzakonski akt iz petega odstavka 11. člena tega
zakona sprejme Vlada Republike Slovenije na predlog ministrstva, pristojnega za finance, v treh mesecih od dneva objave
tega zakona v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Povečanje kapitala SID banke na znesek iz drugega
odstavka 4. člena se izvede po izključitvi manjšinskih delničarjev, ob upoštevanju postopkov in rokov iz zakona, ki ureja
gospodarske družbe.
20. člen
(razveljavitev predpisov)
Z dnem uveljavitve tega zakona v Zakonu o zavarovanju
in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov (Uradni list
RS, št. 2/04) prenehajo veljati:
– besedilo: »ki je izbrana v skladu z 11. členom tega zakona (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena institucija)« iz prvega
odstavka 2. člena,
– 11. člen,
– drugi odstavek 12. člena,
– prva alineja petega odstavka 14. člena in
– prvi stavek desetega odstavka 17. člena in enajsti odstavek 17. člena.
21. člen
(začetek veljavnosti zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od dneva, ko Republika Slovenija postane edini delničar SID banke.
Št. 501-01/96-3/42
Ljubljana, dne 23. maja 2008
EPA 2068-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Predsednik
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2A)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov
pravnih oseb (ZDDPO-2A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. maja 2008.
Št. 003-02-5/2008-6
Ljubljana, dne 2. junija 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB
(ZDDPO-2A)
1. člen
V Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list
RS, št. 117/06) se v prvem odstavku 19. člena pika nadomesti
z vejico in doda besedilo »razen, če zavezanec dokaže, da bi v
enakih ali primerljivih okoliščinah dal posojilo po obrestni meri,
ki je nižja od priznane obrestne mere po tem odstavku, tudi
posojilojemalcu – nepovezani osebi.«.
V drugem odstavku se pika nadomesti z vejico in doda
besedilo »razen, če zavezanec dokaže, da bi v enakih ali primerljivih okoliščinah dobil posojilo po obrestni meri, ki je višja
od priznane obrestne mere po tem odstavku, tudi od posojilodajalca – nepovezane osebe.«.
2. člen
V 59. členu se za petim odstavkom dodata nova šesti in
sedmi odstavek, ki se glasita:
»(6) Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo za donacije
v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena tudi, če
gre za izplačila v države članice Evropskega gospodarskega
prostora (v nadaljnjem besedilu: EGP), ki hkrati niso države
članice EU.
(7) Ne glede na prvi, drugi in šesti odstavek tega člena
davčnih olajšav ni mogoče uveljavljati za izplačila v države, s
katerimi ni zagotovljena izmenjava informacij, ki bi omogočala
spremljanje teh izplačil. Sklep o določitvi seznama držav objavi minister, pristojen za finance, v Uradnem listu Republike
Slovenije.«.
3. člen
V 70. členu se v 2. točki prvega odstavka podtočka c)
spremeni tako, da se glasi:
»c) ki jih plačujejo banke, razen od obresti, ki so plačane
osebam, ki imajo sedež ali kraj dejanskega delovanja poslovodstva ali prebivališče v državah, razen držav članic EU,
v katerih je splošna oziroma povprečna nominalna stopnja
obdavčitve dobička nižja od 12,5% in je država objavljena na
seznamu v skladu z 8. členom tega zakona;«.
Za drugim odstavkom se dodajo novi tretji, četrti, peti,
šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
»(3) Davek se ne izračuna, odtegne in plača od dohodkov
iz 1. točke prvega odstavka tega člena, plačanih nerezidentu,
rezidentu v državi članici EU oziroma EGP, ki ni Slovenija,

Uradni list Republike Slovenije
zavezancu za davek od dohodkov v državi rezidentstva, če
ne gre za dohodke, plačane poslovni enoti tega nerezidenta v
Sloveniji, in če nerezident davka po prvem odstavku tega člena
ne more uveljavljati v državi rezidentstva, ker primeroma uveljavlja ukrep izvzema dividend iz davčne osnove in transakcija
ne pomeni izogibanja davkom.
(4) Znesek davka, ki je bil po prvem odstavku tega člena
izračunan, odtegnjen in plačan, se lahko na zahtevo, naslovljeno na davčni organ, delno ali v celoti vrne, če ga nerezident
delno ali v celoti ni mogel uveljavljati in je do nezmožnosti
uveljavljanja tega davka prišlo po izračunu, odtegnitvi in plačilu
davka.
(5) Davek se ne izračuna, odtegne in plača od dohodkov iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena, plačanih
nerezidentom-pokojninskim skladom, investicijskim skladom
in zavarovalnicam, ki lahko izvajajo pokojninski načrt, pod pogoji iz tretjega odstavka 61. člena tega zakona, ki so rezidenti
države članice EU oziroma EGP, ki ni Slovenija, če ne gre za
dohodke, plačane poslovni enoti tega nerezidenta v Sloveniji,
in če nerezident davka po prvem odstavku tega člena ne more
uveljavljati v državi rezidentstva. Kot nezmožnost uveljavljanja
davka se pri zavezancih po tem odstavku šteje tudi oprostitev
od obdavčenja ali obdavčitev dohodkov teh zavezancev v državi rezidentstva po stopnji 0%.
(6) Določba četrtega odstavka tega člena se uporablja
tudi za primere iz petega odstavka tega člena.
(7) Ne glede na določbe tretjega in petega odstavka
tega člena se davek izračuna, odtegne in plača oziroma ni
mogoče uveljavljati vračila iz četrtega in šestega odstavka
tega člena za plačila v države, s katerimi ni zagotovljena
izmenjava informacij, ki bi omogočila spremljanje obdavčitve
ali neobdavčitve dohodka. Sklep o določitvi seznama držav
objavi minister, pristojen za finance, v Uradnem listu Republike Slovenije.«.
Dosedanji tretji odstavek postane osmi odstavek.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
4. člen
(postopkovna določba)
(1) Do uveljavitve določb o postopku na podlagi tretjega,
četrtega, petega in šestega odstavka 70. člena zakona, v
zakonu, ki ureja davčni postopek, plačnik davka ne odtegne
davka v skladu s tretjim ali petim odstavkom 70. člena zakona,
če mu nerezident iz tretjega ali petega odstavka 70. člena
zakona izroči izjavo, da izpolnjuje pogoje iz tretjega ali petega
odstavka 70. člena zakona. K izjavi mora biti priloženo dokazilo
o rezidentstvu prejemnika za davčne namene v času izplačila.
Nerezident lahko v primerih, ko plačnik davka izplačuje dohodek v rednih časovnih presledkih, predloži izjavo iz prejšnjega
stavka za časovno obdobje enega leta.
(2) Plačnik davka mora izjavo in dokazila iz prejšnjega
odstavka hraniti deset let in jo na zahtevo predložiti davčnemu
organu.
(3) Zahtevek za vračilo davka v skladu s četrtim odstavkom 70. člena zakona vloži pri davčnem organu v roku petih let
od plačila davka plačnik davka in k vlogi priloži ustrezno izjavo
in potrdilo o rezidentstvu iz prvega odstavka tega člena.
(4) Vračilo davka v skladu s četrtim odstavkom 70. člena
zakona se opravi plačniku davka. Vračilo davka se opravi
največ do zneska davka, ki bi bil izračunan ob uporabi davčne
stopnje, določene z mednarodno pogodbo. Če nerezident iz
tretjega in petega odstavka 70. člena zakona davka ne more
uveljavljati v celoti v državi rezidentstva, ker v državi rezidenstva velja metoda odbitka od davka, ki tega ne omogoča, se
vračilo opravi le za del zneska, ki ga ne more uveljavljati v
državi rezidentstva.
(5) O vložitvi zahtevka za vračilo in vračilu davka mora
plačnik davka nemudoma pisno obvestiti prejemnika dohodka.
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5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 435-01/90-3/77
Ljubljana, dne 23. maja 2008
EPA 1994-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Predsednik

2344.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o uresničevanju javnega interesa za kulturo
(ZUJIK-B)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (ZUJIK-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-B), ki ga
je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. maja
2008.
Št. 003-02-5/2008-10
Ljubljana, dne 2. junija 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O URESNIČEVANJU JAVNEGA INTERESA
ZA KULTURO
(ZUJIK-B)
1. člen
V Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo
(Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo) se
drugi stavek 23. člena spremeni tako, da se glasi: »Višino
javnih sredstev za financiranje javnega sklada oziroma javne
agencije določi ustanovitelj v skladu s potrjenim programom
dela in letnim izvedbenim načrtom.«.
2. člen
42. člen se spremeni tako, da se glasi:
»42. člen
(svet)
Javni zavod ima svet, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, ki jih izmed strokovnjakov s področja dela javnega
zavoda, financ in pravnih zadev imenuje ustanovitelj, in predstavniki delavcev zavoda, ki imajo najmanj enega člana in
največ do ene tretjine članov v svetu zavoda.
Svet ima naslednje naloge:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,
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– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko
opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela,
finančnem načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji
dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi, ter nadzira njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice,
obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
– opravlja druge naloge v skladu z aktom o ustanovitvi
javnega zavoda.
Z aktom o ustanovitvi javnega zavoda se podrobneje
določi sestavo in način delovanja sveta.«.
3. člen
Za 47. členom se doda nov 47.a člen, ki se glasi:
»47.a člen
(avdicija)
Na delovnih mestih opernih in zborovskih pevcev, baletnih plesalcev in orkestrskih glasbenikov v javnih zavodih na
področju kulture je zaposlitev možna le z uspešno opravljenim
preskusom sposobnosti in ustreznosti kandidatov na podlagi
avdicije.
Avdicijo iz prejšnjega odstavka organizira in izvede javni
zavod.
Uspešno opravljena avdicija lahko zaradi sposobnosti
kandidata izjemoma nadomesti manjkajočo izobrazbo, ki se
zahteva za zasedbo delovnega mesta iz prvega odstavka
tega člena, vendar največ za dve stopnji.
V primeru sklenitve delovnega razmerja na podlagi prejšnjega odstavka se delovno razmerje opernih in zborovskih
pevcev ter orkestrskih glasbenikov lahko sklene za določen
čas do petih let, brez možnosti ponovitve.«.
4. člen
Za 48. členom se doda nov 48.a člen, ki se glasi:
»48.a člen
(prvak in vrhunski glasbenik)
Javni zavodi lahko skladno z merili o izrednih dosežkih
podelijo zaposlenim na delovnih mestih igralcev, opernih solo
pevcev in baletnih solo plesalcev naziv prvak, na delovnih
mestih instrumentalnih glasbenikov pa naziv vrhunski glasbenik.
Naziv se podeli za dobo petih let in se ga lahko podeli
ponovno.
Kot merila o izrednih dosežkih se upoštevajo predvsem
prejete slovenske in tuje nagrade in priznanja ter število in
kakovost umetniških poustvaritev v določenem obdobju v
Republiki Sloveniji in v tujini. Podrobnejša merila predpiše
minister, pristojen za kulturo.
Ne glede na drugi odstavek tega člena se naziv lahko
podeli trajno, če ga je nosilec pridobil dvakrat zaporedoma in
je v času trajanja naziva dosegel starost vsaj 50 let, baletni
solo plesalec pa vsaj 35 let.
Za čas trajanja naziva prvak ali vrhunski glasbenik
se zaposlenemu poveča osnovna plača. Višina povečanja
osnovne plače se določi s kolektivno pogodbo za kulturne
dejavnosti.«.
5. člen
V petem odstavku 80. člena se beseda »osebnih« nadomesti z besedo »posebnih«.
6. člen
Za 81. členom se doda 81.a člen, ki se glasi:
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»81.a člen
(evidenca pravnih oseb zasebnega prava v javnem interesu)
Ministrstvo, pristojno za kulturo, vodi evidenco pravnih
oseb zasebnega prava (zavodi, ustanove, zadruge), ki jim
je na podlagi 81. člena zakona podeljen status delovanja v
javnem interesu na področju kulture.
Evidenca je namenjena vpisu in javni objavi podatkov o
pravno pomembnih dejstvih pravnih oseb, ki jim je podeljen
status delovanja v javnem interesu na področju kulture, ter
pravni varnosti drugih oseb, varnosti pravnega prometa in
transparentnosti delovanja teh pravnih oseb. Evidenca je
javna knjiga.
V evidenci se obdelujejo naslednji osebni podatki zastopnika pravne osebe: osebno ime, EMŠO oziroma datum
rojstva in spol, državljanstvo in naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka
je javen le podatek o osebnem imenu zastopnika pravne
osebe.
Ministrstvo, pristojno za kulturo, lahko osebne podatke
iz prejšnjega odstavka obdeluje samo za vodenje evidence
in izvajanje nalog v zvezi s podelitvijo statusa delovanja v
javnem interesu ter za statistične namene.
Za vodenje evidence pravnih oseb zasebnega prava s
statusom delovanja v javnem interesu na področju kulture se
smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja društva, in na
njegovi podlagi izdanega pravilnika, ki ureja vsebino, obliko in
način vodenja evidence društev v javnem interesu.«.
7. člen
V prvem odstavku 83. člena se za besedilom »ali ko gre
za poklice« doda besedilo »ali dejavnosti«.
V drugem odstavku se beseda »člena« nadomesti z
besedo »odstavka«.
8. člen
V prvem odstavku 85. člena se za besedo »ravni« doda
besedilo »oziroma zadnjega davčnega obračuna akontacije
dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ki je bil podlaga za odločbo o odmeri dohodnine,«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Ministrstvo, pristojno za kulturo, na podlagi zahtevka
pridobi od pristojnega davčnega organa podatke iz prvega
odstavka tega člena, potrebne za odločanje o pravici do plačila prispevkov iz državnega proračuna.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ustanovitelji javnih zavodov uskladijo ustanovitvene akte
javnih zavodov s spremenjenimi določbami zakona najkasneje v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona.
10. člen
Minister, pristojen za kulturo, predpiše merila iz tretjega
odstavka 48.a člena zakona v roku devetih mesecev od uveljavitve tega zakona.
11. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 610-01/02-17/22
Ljubljana, dne 23. maja 2008
EPA 1954-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Predsednik
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Zakon o varnosti cestnega prometa (uradno
prečiščeno besedilo) (ZVCP-1-UPB5)

Na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika državnega zbora in sklepa Državnega zbora z dne 2. aprila 2008 je Državni zbor na seji dne 28. maja 2008 potrdil uradno prečiščeno
besedilo Zakona o varnosti cestnega prometa, ki obsega:
– Zakon o varnosti cestnega prometa – ZVCP-1 (Uradni
list RS, št. 83/04 z dne 29. 7. 2004),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti
cestnega prometa – ZVCP-1A (Uradni list RS, št. 35/05 z dne
5. 4. 2005),
– Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o
razveljavitvi osmega odstavka 92. člena Zakona o varnosti
cestnega prometa št. U-I-32/05 (Uradni list RS, št. 67/05 z dne
15. 7. 2005),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti
cestnega prometa – ZVCP-1B (Uradni list RS, št. 69/05 z dne
22. 7. 2005),
– Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnem prometu
– ZDCOPMD (Uradni list RS, št. 76/05 z dne 12. 8. 2005),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti
cestnega prometa – ZVCP-1C (Uradni list RS, št. 108/05 z dne
2. 12. 2005),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij – ZIKS-1B (Uradni list RS, št. 70/06 z
dne 6. 7. 2006),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti
cestnega prometa – ZVCP-1D (Uradni list RS, št. 105/06 z dne
12. 10. 2006),
– Zakon o občinskem redarstvu – ZORed (Uradni list RS,
št. 139/06 z dne 29. 12. 2006) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti
cestnega prometa – ZVCP-1E (Uradni list RS, št. 37/08 z dne
15. 4. 2008).
Št. 326-07/89-1/224
Ljubljana, dne 28. maja 2008
EPA 2010-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Predsednik

ZAKON
O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA
uradno prečiščeno besedilo
(ZVCP-1-UPB5)
I. UVODNE DOLOČBE
Vsebina zakona
1. člen
(1) S tem zakonom se urejajo pravila in pogoji za udeležbo v cestnem prometu.
(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije 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).
Načela cestnega prometa
2. člen
(1) Udeleženec oziroma udeleženka (v nadaljnjem besedilu: udeleženec) cestnega prometa mora ravnati tako, da
poteka promet nemoteno, umirjeno in varno.
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(2) Udeleženec cestnega prometa sme pričakovati, da
bodo vsi udeleženci cestnega prometa in tisti, ki so dolžni skrbeti za ceste in prometno ureditev na cestah, ravnali v skladu
s predpisi o varnosti cestnega prometa in predpisi o javnih
cestah.
(3) Kadar so udeleženci cestnega prometa otroci, starejši
ljudje, slepi, invalidi in druge osebe, ki niso v celoti sposobne za
samostojno udeležbo v cestnem prometu, so drugi udeleženci
dolžni nanje posebno paziti in jim, če zakon tako določa, tudi
pomagati.
Udeležba telesno ali duševno prizadetih oseb
v cestnem prometu
3. člen
Telesno ali duševno prizadete osebe, katerih prizadetost
pomeni v cestnem prometu povečano nevarnost zanje ali za
druge, se smejo vključiti v promet, ko same, ali tisti, ki so
zanje odgovorni, storijo vse, da ne ogrožajo sebe ali drugih
udeležencev v cestnem prometu. V tem smislu morajo imeti
spremljevalca oziroma spremljevalko (v nadaljnjem besedilu:
spremljevalca), uporabljati prirejeno vozilo ali potrebne pripomočke. Slepi pešci, ki so samostojno udeleženi v cestnem
prometu, morajo uporabljati belo palico.
Obveznosti delodajalcev
4. člen
(1) Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki
oziroma samostojne podjetnice posameznice (v nadaljnjem
besedilu: samostojni podjetniki posamezniki), posamezniki, ki
samostojno opravljajo dejavnost in zaposlujejo druge osebe,
ter organi in organizacije morajo zagotoviti, da vozniki oziroma
voznice (v nadaljnjem besedilu: vozniki) vozil, s katerimi opravljajo javni prevoz potnikov ali blaga oziroma prevoz oseb ali
blaga za lastne potrebe, izpolnjujejo vse predpisane pogoje.
(2) Z globo najmanj 300 eurov se kaznuje za prekršek
fizična oseba, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena.
(3) Z globo najmanj 3.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju z določbo tega člena, odgovorna oseba pa z globo
najmanj 300 eurov.
Vzdrževanje in popravljanje vozil
5. člen
(1) Pravne in fizične osebe ter samostojni podjetniki posamezniki, ki izdelujejo, popravljajo, predelujejo ali vzdržujejo vozila, se ukvarjajo s prometom vozil, naprav, nadomestnih delov
in opreme ali posameznih sklopov za vozilo, morajo zagotavljati
potrebno strokovnost in kakovost dela in upoštevati vse predpise, ki zagotavljajo varnost vozil v cestnem prometu.
(2) Z globo najmanj 400 eurov se kaznuje za prekršek
oseba, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena.
(3) Z globo najmanj 4.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju z določbo tega člena, odgovorna oseba pa z globo
najmanj 400 eurov.
6. člen
(1) Kdor proda rezervne dele oziroma naprave za vozilo
ali sprejme poškodovano vozilo v popravilo ali opravi prevoz oziroma vleko poškodovanega vozila, pa ve, da obstaja
možnost, da je bilo vozilo, za katerega se kupuje rezervne
dele oziroma naprave ali je dano v popravilo ali je odvlečeno
oziroma odpeljano, udeleženo v prometni nesreči, v kateri je
bil kdo poškodovan ali je umrl, povzročitelj oziroma povzročiteljica (v nadaljnjem besedilu: povzročitelj) nesreče pa je s kraja
odpeljal, ne da bi pomagal poškodovanim oziroma dal svoje
osebne podatke, ker je bilo to objavljeno v sredstvih javnega
obveščanja, ali je bil o tem obveščen kako drugače, mora to
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sporočiti najbližji policijski postaji ali policistu oziroma policistki
(v nadaljnjem besedilu: policistu).
(2) Z globo najmanj 800 eurov se kaznuje za prekršek
oseba, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena.
(3) Z globo najmanj 8.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju z določbo tega člena, odgovorna oseba pa z globo
najmanj 800 eurov.
Vzdrževanje cest
7. člen
(1) Ceste, prometna signalizacija in oprema na njih morajo biti zgrajene, postavljene in vzdrževane tako, kot je to
določeno s predpisi o javnih cestah in predpisi o varnosti
cestnega prometa.
(2) Prometna signalizacija in prometna oprema morata
biti postavljeni in označeni tako, da sta dobro vidni. Biti morata
redno vzdrževani in ob vsakem uničenju, poškodovanju ali
odstranitvi nemudoma zamenjani, nadomeščeni ali ponovno
označeni.
(3) Prehodi za pešce oziroma peške (v nadaljnjem besedilu: pešce) na cestah morajo biti ponoči ustrezno osvetljeni
in, razen na križiščih, označeni s predpisanimi prometnimi
znaki. Na prehodih za pešce na cestah z dvema ali več prometnimi pasovi za vožnjo v eno smer mora biti promet urejen
s semaforji.
(4) Z globo najmanj 4.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju z drugim ali tretjim odstavkom tega člena, odgovorna
oseba pa z globo najmanj 400 eurov.
Označitev oseb pri delu in pri izvajanju izrednega
prevoza na cesti
8. člen
(1) Osebe, ki izvajajo gradbena, vzdrževalna ali druga
dela na cestah, ki niso popolnoma zaprte za promet vozil, in
osebe, ki pri izrednih prevozih opravljajo naloge na cesti zunaj
vozila, morajo nositi oblačila živo oranžne barve z vdelanimi
odsevnimi trakovi bele barve, ki so dobro vidna tudi z večje
razdalje.
(2) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja na cestah z dvema fizično ločenima smernima voziščema, če se
dela izvajajo na smernem vozišču, ki je popolnoma zaprto za
promet vozil.
(3) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(4) Z globo najmanj 2.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa
z globo najmanj 200 eurov.
Promet na nekategoriziranih cestah
9. člen
(1) Na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, mora biti promet urejen v skladu s predpisi o javnih
cestah in predpisi o varnosti cestnega prometa.
(2) Nekategorizirana cesta, ki se uporablja za javni cestni
promet, mora biti vzdrževana v skladu s predpisi, ki urejajo
vzdrževanje javnih cest.
(3) Določbi prvega in drugega odstavka tega člena se
ne uporabljata za nekategorizirano cesto, ki jo lastnik oziroma
lastnica (v nadaljnjem besedilu: lastnik) uporablja izključno za
lastne potrebe. Dovoz na tako cesto mora biti ostalim udeležencem v cestnem prometu prepovedan s predpisano prometno
signalizacijo, lahko pa je tudi preprečen z zapornico.
(4) Pri križanju nekategorizirane ceste z javno cesto velja
prva za neprednostno (križajočo) in druga za prednostno (križano) cesto. Z izjemo ceste iz prejšnjega odstavka, dovozne
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poti do objekta ali zemljišča in kolovozne poti brez zgrajenega
vozišča, mora biti priključek nekategorizirane ceste na javno
cesto označen s predpisano prometno signalizacijo.
(5) Policist ali pooblaščena uradna oseba organa, pristojnega za nadzor nad občinskimi cestami, sme iz prometnovarnostnih razlogov odrediti, da se prepove cestni promet
na nekategorizirani cesti, ki ne izpolnjuje pogojev iz prvega ali
drugega odstavka tega člena. Prepoved cestnega prometa
mora označiti njen upravljavec in traja do odprave razlogov
za prepoved.
(6) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek oseba, ki
ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(7) Z globo najmanj 4.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pa z globo
najmanj 400 eurov.
Pooblastilo
10. člen
Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, izvaja predpise
in ukrepe v okviru svojega delovnega področja za zagotavljanje
čim večje varnosti cestnega prometa v skladu s pristojnostmi,
določenimi z mednarodnimi pogodbami, zakoni in na njihovi
podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi, ter posreduje mednarodnim organom in organizacijam podatke, razen osebnih
podatkov, in poročila s svojega delovnega področja.
Policijska pooblastila
11. člen
(1) Pri opravljanju nalog iz prejšnjega člena policisti neposredno nadzirajo in urejajo promet na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet,
nadzirajo stanje in prevoznost teh cest, vozila, tovor v in na
vozilih, voznike in druge udeležence v cestnem prometu, ter
izvajajo pooblastila v skladu z mednarodnimi pogodbami, s
tem zakonom in drugimi predpisi, ki se nanašajo na varnost
cestnega prometa.
(2) Policisti nadzorujejo tudi športne in druge prireditve
ter javne shode, če ti potekajo na cestah ali ob njih, če vplivajo
na cestni promet.
Pooblastila drugih organov
12. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona, ki urejajo
vzdrževanje in varstvo cest opravljajo inšpektorice in inšpektorji
(v nadaljevanju: inšpektorji), pristojni za inšpekcijski nadzor
cest. Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona, ki se nanašajo na delo subjektov, ki opravljajo javni prevoz potnikov
ali blaga oziroma prevoz oseb ali blaga za lastne potrebe, ter
določb, ki se nanašajo na vozila in voznike, ki opravljajo take
prevoze, opravljajo inšpektorji pristojni za inšpekcijsko nadzorstvo prevozov v cestnem prometu in za delo, vsak v okviru
svojega delovnega področja.
(2) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in predpisov izdanih na njegovi podlagi, ki urejajo področje
zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voznikov motornih vozil, opravlja zdravstvena inšpekcija.
(3) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona
in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, ki urejajo obveznosti
lastnikov vozil in izvajalcev javne službe ravnanja z izrabljenimi
motornimi vozili, ki se nanašajo na potrdilo o uničenju vozila in
izjavo o lokaciji vozila, opravlja inšpekcija, pristojna za varstvo
okolja.
13. člen
Zaradi usklajenega izvajanja nadzora cestnega prometa
sodelujejo organi in službe iz 11. in 12. člena tega zakona med
seboj in s pristojnimi tujimi organi in službami.
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Pooblastila občinskega redarstva
14. člen
(1) Zaradi zagotavljanja varnega in neoviranega cestnega
prometa občinski redarji oziroma redarke (v nadaljnjem besedilu: redarji):
– urejajo in nadzirajo promet na cestah subjektov samoupravnih lokalnih skupnosti in državnih cestah v naselju;
– izvajajo nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili ter
ovirami v naselju;
– izvajajo nadzor nad ravnanjem udeležencev cestnega
prometa v območju umirjenega prometa in območju za pešce;
– ugotavljajo kršitve določb 113. člena tega zakona o
varstvu cest in okolja v naselju in na občinskih cestah zunaj
naselja;
– opravljajo nadzor prometa s samodejnimi merilnimi napravami za nadzor prometa, v katerih se prekrški slikovno
dokumentirajo.
Pri opravljanju navedenih nalog občinski redarji izrekajo globe
in opozorila ter izvajajo pooblastila in ukrepe, ki so prenešeni
nanje s tem in drugimi zakoni, ter ukrepe, določene z občinskimi predpisi.
(2) Pri opravljanju nalog iz prejšnjega odstavka sme občinski redar zahtevati od voznika motornega vozila vozniško
dovoljenje in prometno dovoljenje, od drugega udeleženca cestnega prometa pa listino, s katero ugotovi njegovo istovetnost.
Udeleženec cestnega prometa mora izročiti redarju zahtevano
listino na vpogled.
(3) Pri urejanju prometa vozil morajo občinski redarji uporabljati znake, ki jih dajejo policisti v skladu s tem zakonom in
podzakonskim aktom, izdanim na njegovi podlagi.
(4) (prenehal veljati)
(5) (prenehal veljati)
(6) (prenehal veljati)
(7) (prenehal veljati)
(8) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek udeleženec
cestnega prometa, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom ali
z znakom iz tretjega odstavka tega člena.
Pristojnosti lokalnih skupnosti
15. člen
(1) Za varen in nemoten promet na občinskih cestah so
odgovorne občine.
(2) Občine določijo:
– prometno ureditev na občinskih cestah;
– način dela občinskega redarstva pri nadzoru in urejanju
prometa;
– pogoje in način odstranitve in hrambe vozil, nepravilno parkiranih v smislu prvega odstavka 243. člena tega
zakona;
– pogoje in način uporabe naprave, s katero se začasno
prepreči odpeljati vozilo (lisice), ki je parkirano na cesti v naselju v nasprotju s tem zakonom ali s prometno ureditvijo.
(3) Prometna ureditev iz prve alineje prejšnjega odstavka
mora biti označena s predpisano prometno signalizacijo.
(4) Nepravilno parkiranih vozil, ki ovirajo ali ogrožajo udeležence cestnega prometa v smislu prvega odstavka 243. člena
tega zakona, ni dovoljeno prikleniti z napravo iz četrte alineje
drugega odstavka tega člena, ampak jih je treba odstraniti.
(5) Občina določi višino stroškov za odstranitev in hrambo
nepravilno parkiranega vozila iz tretje alineje drugega odstavka
tega člena in za priklenitev nepravilno parkiranega vozila iz
četrte alineje istega odstavka.
(6) Občina odredi odstranitev uničene, poškodovane, izrabljene ali neustrezno postavljene prometne signalizacije ter
postavitev nove signalizacije na občinskih cestah.
(7) Zaradi izboljšanja varnosti cestnega prometa lahko
občina predlaga upravljavcu državne ceste v naselju prometno ureditev na tej cesti. Predlog občine mora biti obrazložen, upravljavec ceste pa mora občino obvestiti o sprejetju
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predloga ali njegovi zavrnitvi, z obrazložitvijo razlogov za
zavrnitev.
16. člen
(1) Občina lahko na občinskih cestah:
– predpiše dodatne pogoje in ukrepe, ki jih je treba upoštevati pri izvajanju del na cestah;
– uredi način gonjenja in vodenja živine;
– odredi postavitev in vzdrževanje zaščitnih ograj za pešce;
– odredi dodatne tehnične in druge ukrepe za varnost
otrok, pešcev in kolesarjev, zlasti v bližini vrtcev, šol, zdravstvenih zavodov, igrišč, stanovanjskih naselij in drugih območij, kjer
se ti udeleženci cestnega prometa pojavljajo v večjem številu;
– odredi pogoje in načine odvoza bivalnih priklopnikov in
zapuščenih vozil;
– omeji poučevanje kandidatov za voznike v vožnji motornega vozila v času prometnih konic.
(2) Kadar na občinski cesti ali njenem delu ni mogoč varen
promet vozil zaradi zimskih razmer, močnega vetra, naravne ali
druge nesreče ali drugih podobnih okoliščin, varnosti cestnega
prometa pa ni mogoče zagotoviti na drug način, lahko pristojni
občinski organ začasno prepove promet vseh ali posameznih
vrst vozil ali skupin vozil, oziroma dovoli vožnjo samo tistih vozil,
ki so ustrezno opremljena. O prepovedi prometa mora nemudoma na primeren način obvestiti javnost, pristojno policijsko postajo in regijski center za obveščanje, del ceste, na katerem velja
prepoved, pa označiti s predpisano prometno signalizacijo.
Nacionalni program za varnost cestnega prometa
17. člen
(1) Republika Slovenija določi nacionalni program varnosti cestnega prometa, s katerim se za obdobje petih let
določijo prednostne naloge in cilji za zagotovitev večje varnosti
cestnega prometa.
(2) Naloge na področju usklajevanja izvajanja nacionalnega programa varnosti cestnega prometa, preventive, vzgoje
in izobraževanja v cestnem prometu ter analitsko-raziskovalne
naloge, povezane z varnostjo cestnega prometa, opravlja ministrstvo, pristojno za promet.
Preventiva in vzgoja v cestnem prometu
18. člen
Na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu
opravlja ministrstvo, pristojno za promet, predvsem naslednje
naloge:
– ocenjevanje stanja varnosti cestnega prometa;
– sodelovanje z raziskovalnimi in vzgojno-izobraževalnimi
zavodi, gospodarskimi organizacijami in združenji, državnimi
organi ter s posameznimi znanstvenimi delavci oziroma delavkami (v nadaljnjem besedilu: delavci) in strokovnjaki oziroma
strokovnjakinjami (v nadaljnjem besedilu: strokovnjaki), ki delujejo na področjih, pomembnih za varnost cestnega prometa;
– sodelovanje z društvi in združenji, ki delujejo na področjih, pomembnih za varnost cestnega prometa (Zveza združenj
šoferjev in avtomehanikov, Avto moto zveza Slovenije ipd.);
– razvijanje in pospeševanje prometne vzgoje in dodatnega izobraževanja udeležencev v cestnem prometu;
– razvijanje posameznih programov s področja varnosti v
cestnem prometu in skrb za njihovo uresničevanje;
– izdajanje in razširjanje prometnovzgojnih publikacij in
drugih gradiv;
– organiziranje in razvijanje mednarodnega sodelovanja
na področjih varnosti v cestnem prometu;
– organiziranje razprav, strokovnih posvetovanj, predavanj, delavnic, razstav in predstavitev s področja varnosti cestnega prometa;
– pomoč pri delu svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na regionalni in lokalni ravni.
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19. člen
(črtan)
20. člen
(črtan)

Delovanje v javnem interesu
21. člen
(1) Društva, ki delujejo na področjih, pomembnih za preventivo in varnost cestnega prometa, pridobijo status društva
v javnem interesu skladno z zakonom, ki ureja društva, če
razvijajo in izvajajo programe s področja preventive in varnosti
v cestnem prometu (usposabljanje, dodatno izobraževanje,
izdaja gradiv, promocija, razprave, predstavitve, razstave s
področja varnosti cestnega prometa in podobno).
(2) Minister status društvu odvzame, če ta ne izpolnjuje
pogoja iz prejšnjega odstavka ali na njegovo zahtevo.
Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
v lokalnih skupnostih
22. člen
(1) Za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in
vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni ustanovijo samoupravne lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: lokalne skupnosti) svete za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
(2) Svet za preventivo in vzgojo iz prejšnjega odstavka
je organ lokalne skupnosti, ki ga sestavljajo predstavniki sveta
lokalne skupnosti ter uporabnikov in izvajalcev nalog s področja
preventive in vzgoje v cestnem prometu z območja lokalne skupnosti. Svet lokalne skupnosti določi število članov oziroma članic
(v nadaljnjem besedilu: članov) sveta in jih na podlagi predlogov
udeleženih organizacij imenuje za mandatno dobo štirih let.
(3) Svet lokalne skupnosti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu
na lokalni ravni, predlaga svetu lokalne skupnosti v sprejem
programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za
njihovo izvajanje, koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni predvsem pa
skrbi za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in
obveščanje udeležencev cestnega prometa, izdajanje in razširjanje prometnovzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni.
Strokovne naloge za svet zagotavlja uprava lokalne skupnosti.
Svet lokalne skupnosti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu sodeluje z ministrstvom, pristojnim za promet.
(4) Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se
ustanovi za območje lokalne skupnosti, mestne občine in občine. Dve ali več občin lahko ustanovijo skupni svet za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu.
(5) Sredstva za financiranje nalog preventive in vzgoje
v cestnem prometu na lokalni ravni se zagotovijo s proračuni
lokalnih skupnosti ter iz drugih sredstev.
Pomen izrazov
23. člen
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo
naslednji pomen:
1. avtocesta je državna cesta, namenjena daljinskemu
prometu motornih vozil, ki izpolnjuje predpisane pogoje za avtocesto in je označena s predpisanim prometnim znakom;
2. cesta, rezervirana za motorna vozila, je javna cesta, ki
je namenjena prometu motornih vozil in je označena s predpisanim prometnim znakom;
3. vozišče je del cestišča, ki ima eno ali dve smerni vozišči in je namenjeno prometu vozil. Pod pogoji, ki jih določa
ta zakon, ga lahko uporabljajo tudi pešci in drugi udeleženci
cestnega prometa;
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4. smerno vozišče je vozišče ali njegov vzdolžni del, ki je
namenjen vožnji vozil v eni smeri in ima lahko enega, dva ali
več prometnih pasov in posebne pasove;
5. prometni pas je označen ali neoznačen vzdolžni del
smernega vozišča, ki je dovolj širok za neovirano vožnjo dvoslednih vozil v eni vrsti;
6. prometni pas za počasna vozila je označen prometni
pas, namenjen vožnji vozil, ki zaradi počasne vožnje zmanjšujejo pretočnost prometa;
7. pospeševalni in zaviralni pas sta označena prometna
pasova namenjena pospeševanju vozil pri vključevanju na javno cesto oziroma zaviranju pri izključevanju z javne ceste;
8. pas za parkiranje je označen vzdolžni del vozišča,
namenjen ustavitvi in parkiranju vozil;
9. kolesarski pas je vzdolžni del ceste, namenjen prometu
koles in koles s pomožnim motorjem, ki je zaznamovan z vzdolžno črto na vozišču ali pločniku;
10. pas za pešce je označen vzdolžni del vozišča, ki je
namenjen hoji pešcev;
11. odstavni pas je vzdolžni del cestišča, ki je od vozišča
ločen z robno črto, na katerem ni dovoljen promet in je namenjen ustavitvi vozil v sili;
12. robna črta, je vzdolžna črta na cestišču, ki označuje
rob vozišča;
13. ločilni pas je vzdolžni del cestišča, s katerim sta fizično ločeni smerni vozišči;
14. pločnik je del ceste, ki je ločen od vozišča in je namenjen in urejen za promet pešcev, lahko pa tudi za mešani
promet pešcev in kolesarjev;
15. pešpot je s predpisano prometno signalizacijo označena javna pot, namenjena pešcem;
16. kolesarska pot je s predpisano prometno signalizacijo
označena javna cesta, namenjena kolesarjem;
17. prehod za pešce je del vozišča, ki je namenjen prehajanju pešcev čez cesto in je označen s predpisano prometno
signalizacijo;
18. otok za pešce je dvignjena ali od cestišča kako drugače ločena urejena površina na cestišču, namenjena postanku
pešcev, ki prečkajo cesto ali vstopajo v vozilo javnega potniškega prometa ali izstopajo iz njega;
19. križišče je prometna površina, ki nastane s križanjem
ali združitvijo dveh ali več cest v isti ravnini. Za križišče šteje
tudi priključek na javno cesto, razen priključka nekategorizirane ceste iz tretjega odstavka 9. člena tega zakona, priključka
dovozne poti do objekta ali zemljišča in priključka kolovozne
poti brez zgrajenega in utrjenega vozišča. Cesta v tem smislu
vključuje poleg vozišča tudi pločnik, kolesarsko stezo in druge
dele cestišča;
20. krožno križišče je križišče z otokom in krožnim smernim voziščem, na katerem teče promet v nasprotni smeri urinega kazalca;
21. območje umirjenega prometa je cesta v naselju ali
del naselja, ki je namenjen predvsem pešcem in je kot tako
označeno s predpisano prometno signalizacijo;
22. območje za pešce je cesta v naselju ali del naselja,
ki je namenjen pešcem in je kot tako označeno s predpisano
prometno signalizacijo;
23. vozilo je vsako prevozno sredstvo, namenjeno vožnji
po cesti, razen posebnih prevoznih sredstev;
24. enosledno vozilo je vozilo, katerega sled ni širša od
50 cm;
25. dvosledno vozilo je vozilo, katerega sled je širša od
50 cm;
26. motorno vozilo je vozilo, namenjeno vožnji po cesti z
močjo lastnega motorja, razen tirnih vozil in koles s pomožnim
motorjem;
27. osebni avtomobil je motorno vozilo, namenjeno prevozu oseb, ki ima poleg sedeža za voznika še največ osem
sedežev;
28. tovorno vozilo je motorno vozilo, namenjeno prevozu
tovora;
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29. avtobus je motorno vozilo, namenjeno prevozu oseb,
ki ima poleg sedeža za voznika več kot osem sedežev;
30. zgibni avtobus je avtobus, sestavljen iz dveh ali več
togih delov, ki so med seboj povezani s pregibnim delom, ki
omogoča prehajanje oseb iz enega v drugi del;
31. traktor je motorno vozilo, ki je konstruirano tako, da
vozi, vleče ali potiska traktorske priključke in se uporablja za
njihov pogon ali za vleko priklopnega vozila;
32. motorno kolo je motorno vozilo na dveh kolesih, s
stranskim priklopnikom ali brez njega, pri katerem delovna
prostornina motorja z notranjim izgorevanjem presega 50 ccm
oziroma pri katerem konstrukcijsko določena hitrost presega
45 km/h;
33. kolo z motorjem je motorno vozilo z dvema ali tremi
kolesi, katerega delovna prostornina motorja z notranjim izgorevanjem ne presega 50 ccm in katerega hitrost na ravni cesti
je konstrukcijsko omejena na največ 45 km/h;
34. trikolo je motorno vozilo s tremi kolesi, nameščenimi
simetrično na vzdolžno os vozila, pri katerem delovna prostornina motorja z notranjim izgorevanjem presega 50 ccm
oziroma pri katerem konstrukcijsko določena hitrost presega
45 km/h;
35. lahko štirikolo je motorno vozilo s štirimi simetrično
nameščenimi kolesi, katerega masa ne presega 350 kg (brez
baterij in z nazivno močjo motorja največ 4 kW, če gre za vozilo
na električni pogon), pri katerem delovna prostornina motorja
z notranjim izgorevanjem ne presega 50 ccm oziroma pri katerem konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h;
36. štirikolo je motorno vozilo s štirimi simetrično nameščenimi kolesi (razen lahkih štirikoles), katerega masa ne
presega 400 kg, če je namenjeno prevozu oseb, ali 550 kg, če
je namenjeno prevozu tovora (brez baterij, če gre za vozilo na
električni pogon), pri katerem nazivna moč motorja ne presega
15 kW;
37. bivalno vozilo je motorno vozilo s posebnim ohišjem in
stalno opremo, ki omogoča prevoz in bivanje oseb;
38. delovni stroj je motorno vozilo z vgrajenimi napravami
za opravljanje določenih del, ki ni namenjeno prevozu oseb ali
tovora in ki na ravni cesti ne more doseči večje hitrosti od 30
km/h;
39. delovno vozilo je motorno vozilo z vgrajenimi napravami za opravljanje določenih del, ki ni namenjeno prevozu
oseb ali tovora in ki na ravni cesti lahko doseže hitrost, večjo
od 30 km/h;
40. motokultivator je motorno vozilo, ki ima eno ali dve osi
in motor z močjo največ 12 kW in je konstruirano tako, da nosi,
vleče ali potiska razne zamenljive priključke in orodja in služi
za njihov pogon ali za vleko lahkega priklopnika;
41. vlečno vozilo je motorno vozilo, ki vleče priklopno
vozilo, in motorno vozilo, ki je konstruirano za vleko priklopnih
vozil;
42. vojaško vozilo je motorno vozilo, označeno s predpisanimi oznakami slovenske ali tuje vojske;
43. tirno vozilo je vozilo, konstruirano in namenjeno za
vožnjo po tirih;
44. priklopno vozilo je vozilo, ki je konstruirano in namenjeno temu, da ga vleče drugo vozilo. Priklopno vozilo je
lahko konstruirano kot priklopnik z vrtljivim ojesom, priklopnik
s centralno osjo ali polpriklopnik;
45. polpriklopnik je priklopno vozilo brez sprednje osi, ki
je konstruirano tako, da se s sprednjim delom opira na vlečno
vozilo;
46. lahki priklopnik je priklopno vozilo, katerega največja
dovoljena masa ne presega 750 kg;
47. bivalni priklopnik je priklopno vozilo s posebnim ohišjem in stalno opremo, ki omogoča bivanje oseb;
48. kolo s pomožnim motorjem je enosledno vozilo (kolo,
skiro ipd.) s pomožnim motorjem, katerega delovna prostornina motorja z notranjim izgorevanjem ne presega 50 ccm in
katerega hitrost na ravni cesti je konstrukcijsko omejena na
največ 25 km/h;

Št.

56 / 6. 6. 2008 /

Stran

6025

49. kolo je enosledno ali dvosledno vozilo z najmanj dvema kolesoma, ki ga poganja voznik z lastno močjo;
50. traktorski priključek je zamenljivo orodje za opravljanje kmetijskih, gozdarskih in drugih del, ki ga vleče, potiska ali
nosi traktor (obračalnik, trosilnik, samonakladalka, škropilnica
itd.) in traktorski priklopnik, katerega največja dovoljena masa
ne presega 5 ton, njegova hitrost pa je konstrukcijsko omejena
na največ 30 km/h;
51. vprežno vozilo je vozilo, ki ga vleče vprežna žival;
52. skupina vozil je med seboj povezana skupina najmanj
enega vlečnega in najmanj enega priklopnega vozila, ki so v
cestnem prometu udeležena kot celota;
53. kolona vozil so tri ali več vozil, ki vozijo eno za drugim po istem prometnem pasu na takšni medsebojni razdalji
vozila, da sta hitrost vožnje in ravnanje voznikov v medsebojni
odvisnosti;
54. zapuščeno vozilo je motorno ali priklopno vozilo, parkirano na javni cesti ali na nekategorizirani cesti, ki se uporablja
za javni cestni promet, ki nima registrskih tablic ali ni registrirano in nihče ne skrbi zanj;
55. zadrževalni sistem sestavljata sedež, ustrezno pritrjen
na konstrukcijo vozila, in varnostni pas, ki je najmanj v enem
pritrdišču pritrjen na konstrukcijo sedeža;
56. sedež je naprava, vgrajena ali pritrjena na konstrukcijo vozila, ki skupaj z opremo služi kot sedež za eno odraslo
osebo in je lahko izveden kot posamezen sedež ali del sedežne
klopi, ki je namenjen sedenju ene odrasle osebe;
57. tovorni prostor je prostor za prevoz tovora v ali na
vozilu, ki je ločen od prostora za voznika in potnike;
58. varnostne utripalke pomenijo hkratno delovanje vseh
smernih utripalk;
59. največja dovoljena masa je masa, ki jo določi proizvajalec oziroma proizvajalka (v nadaljnjem besedilu: proizvajalec)
vozila glede na konstrukcijske lastnosti vozila;
60. masa vozila je masa vozila pripravljenega za vožnjo,
brez potnikov in tovora, z voznikom (75 kg) razen pri vozilih,
ki spadajo v kategorijo dvo in trikolesnih motornih vozil, z 90%
goriva in polnimi rezervoarji tekočin razen odpadne vode, ter
rezervnim kolesom in orodjem, pri avtobusih pa tudi z drugim
članom posadke (75 kg), če je zanj predviden poseben sedež;
61. nosilnost je razlika med največjo dovoljeno maso in
maso vozila;
62. skupna masa je masa vozila oziroma skupine vozil
skupaj z maso tovora in oseb, ki so na oziroma v njem;
63. osna obremenitev je del skupne mase, s katero os
vozila na vodoravni površini obremenjuje podlago, kadar vozilo
miruje;
64. udeleženec cestnega prometa je oseba, ki je na kakršenkoli način udeležena v cestnem prometu;
65. voznik je oseba, ki na cesti vozi vozilo;
66. voznik začetnik je vsak voznik motornega vozila do
dopolnjenega 21. leta starosti in vsak voznik motornega vozila
dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja, ne glede na
to, ali je bilo pridobljeno v Republiki Sloveniji ali tujini. Voznik
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;
67. pešec je oseba, udeležena v cestnem prometu, ki hodi
po cesti, pri tem pa lahko vleče ali potiska vozilo, ali se premika
z invalidskim vozičkom s hitrostjo pešca ali tak voziček potiska,
in oseba, ki uporablja za gibanje drugo prevozno sredstvo, ki
po tem zakonu ni vozilo;
68. gonjač oziroma gonjačka (v nadaljnjem besedilu: gonjač), vodič oziroma vodička (v nadaljnjem besedilu: vodič) ali
jahač oziroma jahalka (v nadaljnjem besedilu: jahač) je oseba,
ki na cesti goni, vodi ali jaha žival ali goni čredo;
69. gospodarska vožnja je vožnja delovnega stroja ali prevoz tovora v kmetijski dejavnosti, ki se opravlja na kratkih razdaljah glede na naravo in posebne potrebe kmetijske dejavno-
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sti. Gospodarska vožnja je tudi prevoz oseb v okviru turistične
ponudbe s skupino vozil, ki jo sestavljajo vlečno vozilo in največ
tri priklopna vozila za prevoz oseb (cestni turistični vlak);
70. ustavitev je vsaka prekinitev vožnje za toliko časa,
kot je potrebno, da vstopijo ali izstopijo potniki ali da se naloži
oziroma razloži tovor ali odpravi okvara na vozilu;
71. ustavljanje je prehod vozila iz gibanja v mirujoče stanje;
72. parkiranje je prekinitev vožnje iz katerega koli vzroka,
razen ustavitve vozila ali prekinitve vožnje zaradi tega, da se je
vozilo izognilo prometni nesreči ali ker je voznik ravnal skladno
s prometnimi pravili;
73. vožnja mimo je vožnja mimo drugega udeleženca
cestnega prometa, ki se ne premika, objekta ali ovire na vozišču;
74. srečanje je vožnja mimo drugega udeleženca cestnega prometa, ki prihaja z nasprotne smeri;
75. prehitevanje je vožnja mimo drugega udeleženca cestnega prometa, ki se premika v isti smeri po prometnem pasu
ali delu smernega vozišča, ki je namenjen prometu. Hitrejša
vožnja ene kolone vozil od druge na cesti, ki ima najmanj dva
prometna pasova za vožnjo v isto smer, ni prehitevanje;
76. prometni tok je več vozil (prometni tok vozil) ali pešcev
(prometni tok pešcev), ki se po cesti gibljejo v isto smer;
77. bočna razdalja je razdalja med skrajno točko na levi
ali na desni strani vozila in najbližjo točko drugega vozila, udeleženca v cestnem prometu ali ovire;
78. reakcijska pot je pot, ki jo vozilo prevozi od trenutka,
ko voznik zazna oviro pred vozilom, do trenutka, ko prične
zavirati ali kako drugače ustrezno ukrepa;
79. zavorna pot je pot, ki jo vozilo prevozi od začetka
zaviranja do popolne ustavitve;
80. pot ustavljanja je pot, ki jo sestavljata reakcijska in
zavorna pot;
81. zmanjšana vidljivost pomeni, da je vidna razdalja zaradi megle, dima, dežja, sneženja ali drugih podobnih okoliščin
krajša od poti ustavljanja pri gibanju z največjo dovoljeno
hitrostjo;
82. ponoči je čas od sončnega zahoda do sončnega
vzhoda;
83. očitno pod vplivom alkohola je udeleženec cestnega
prometa takrat, kadar je zaradi vpliva alkohola njegovo ravnanje v prometu nezanesljivo;
84. nezanesljivo je ravnanje udeleženca cestnega prometa, kadar zaradi neznanja, neizkušenosti, vpliva alkohola,
mamil ali drugih psihoaktivnih snovi ali zaradi drugega vzroka
ne obvladuje svojega ravnanja ali vozila v cestnem prometu in
pride zaradi tega do kršitev prometnih pravil, pomena prometnih znakov ali znakov policista oziroma druge pooblaščene
uradne osebe;
85. ogrožanje je ravnanje v nasprotju z določbo tega
zakona, s katerim udeleženec cestnega prometa povzroči nevarno situacijo, zaradi katere bi se lahko pripetila prometna
nesreča, pa se ni, bodisi po naključju ali zaradi ustreznega
ukrepanja udeležencev cestnega prometa;
86. cestni promet je promet vozil, pešcev in drugih udeležencev cestnega prometa na javnih cestah in nekategoriziranih
cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet;
87. prometna ureditev je način potekanja in vodenja prometa, ki ga za cesto ali njen del oziroma za naselje ali njegov
del določi upravljavec ceste in ga označi s predpisano prometno signalizacijo. Prometna ureditev obsega:
– določitev prednostnih smeri in sistem ter način vodenja
prometa;
– omejitve uporabe ceste ali njenega dela glede na vrsto
prometa;
– omejitve hitrosti in določitev ter izvedba ukrepov za
umirjanje prometa;
– ureditev mirujočega prometa;
– določitev območij umirjenega prometa, območij omejene hitrosti in območij za pešce;
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– določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev udeležencem cestnega prometa;
88. zimske razmere so na cesti ali njenem delu takrat, ko
se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali ko je vozišče zasneženo, zaledenelo (ledna deska) ali poledenelo (poledica);
89. odgovorna oseba je odgovorna oseba pravne osebe,
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, odgovorna oseba državnega organa ali odgovorna oseba lokalne
skupnosti;
90. prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja je stranska sankcija, ki jo izreče sodišče po zakonu, ki ureja prekrške,
in po tem zakonu in pomeni prenehanje veljavnosti 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.
(2) Drugi izrazi o cestah, delih ali vrstah cest imajo v tem
zakonu enak pomen, kot ga določata Zakon o javnih cestah in
Zakon o prevozih v cestnem prometu.
II. PRAVILA CESTNEGA PROMETA
24. člen
(1) Udeleženci cestnega prometa se morajo ravnati po
prometnih pravilih, razen:
– če je drugače določeno s prometnim znakom;
– če drugače odredi policist;
– če v skladu s pooblastili drugače odredi občinski redar.
(2) Udeleženci cestnega prometa morajo ravnati tako, da
ne ovirajo ali ogrožajo drugih udeležencev cestnega prometa
ali jim ne povzročajo škode.
(3) Udeleženci cestnega prometa ne smejo uporabljati in
tudi ne imeti pri sebi ali v vozilu ali na njem naprav, s katerimi
bi lahko otežili, motili ali preprečili delovanje merilnih ali drugih
naprav ali tehničnih sredstev, ki jih uporabljajo pooblaščeni
organi pri nadzoru cestnega prometa.
(4) Naprav iz prejšnjega odstavka ni dovoljeno vgraditi
oziroma namestiti v ali na vozilo.
(5) 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. Če voznik ne odstrani naprave z vozila
ali iz njega, se jo odstrani z neposredno fizično prisilitvijo na
njegove stroške.
(6) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek udeleženec
cestnega prometa, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom
tega člena.
(7) Z globo najmanj 8.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju s četrtim odstavkom tega člena, odgovorna oseba
pa z globo najmanj 800 eurov. Z globo najmanj 800 eurov se
kaznuje za tak prekršek fizična oseba.
Vožnja z vozilom po cesti
25. člen
(1) Voznik mora voziti po cesti ali delu ceste, ki je namenjen prometu tiste vrste vozil, ki ji pripada njegovo vozilo.
(2) Voznik mora voziti po desnem smernem vozišču oziroma desni kolesarski stezi glede na dovoljeno smer vožnje. Na
dvosmerni kolesarski stezi mora voziti po desni strani steze.
(3) Na smernem vozišču brez označenih prometnih pasov, morajo voziti vozniki po desni strani smernega vozišča
na takšni oddaljenosti od njegovega roba, da poteka promet
varno in neovirano.
(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 motornega kolesa in kolesa z motorjem mora voziti tako, da ne
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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.
(6) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
(7) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
26. člen
(1) Na smernem vozišču z dvema ali več označenimi
prometnimi pasovi mora voznik voziti po sredini prometnega
pasu.
(2) Na smernem vozišču iz prejšnjega odstavka mora
voznik voziti po desnem prometnem pasu. Če ima smerno vozišče tri prometne pasove, je dovoljena vožnja po desnih dveh
prometnih pasovih, levi pa je namenjen prehitevanju.
(3) Na cesti z dvema ali več prometnimi pasovi za vožnjo
v eno smer v naselju sme voziti voznik motornega vozila, katerega največja dovoljena masa ne presega 7.500 kg, ki lahko
brez oviranja sledi prometnemu toku, tudi po prometnem pasu,
ki ni ob desnem robu smernega vozišča.
(4) Kadar se na cesti iz prejšnjega odstavka promet zgosti
toliko, da vozila zasedajo vse prometne pasove na smernem
vozišču in se premikajo s hitrostjo, ki jo pogojujejo pred njimi vozeča vozila, ni dovoljeno zapeljati z enega na drugi prometni pas,
razen zaradi razvrščanja pred križiščem ali ustavitve vozila.
(5) Če je na smernem vozišču iz prvega odstavka tega
člena na enem od prometnih pasov onemogočen promet vozil
zaradi ovire ali se pas konča, so vozniki, ki vozijo po sosednjem
prometnem pasu dolžni omogočiti vključevanje na ta prometni
pas tako, da vozijo s primerno hitrostjo in na takšni razdalji do
vozila pred seboj, da se lahko izmenoma vključi v promet še po
eno vozilo (sistem zadrge).
(6) Na cesti, ki ima dva ali več označenih prometnih pasov
za vožnjo v eno smer, ni dovoljeno voziti po smernem vozišču,
namenjenem vožnji v nasprotni smeri.
(7) Na cesti ali njenem delu je prepovedan promet motornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega največjo
dovoljeno maso, omejeno s predpisom ali prometno signalizacijo.
(8) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna
v nasprotju s prvim, ali drugim ali petim odstavkom tega člena.
(9) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena.
(10) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek voznik,
ki ravna v nasprotju s šestim odstavkom tega člena. Vozniku
motornega vozila se izreče tudi 5 kazenskih točk.
(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.
Vključevanje v promet, sprememba smeri
in premiki z vozilom
27. člen
(1) Preden zapelje na drug prometni pas in pred vsako
drugo spremembo smeri vožnje, premikom vozila ali vključevanjem v promet, se mora voznik prepričati, da to lahko stori
brez nevarnosti za druge udeležence cestnega prometa ali
premoženje in svojo namero pravočasno in nedvoumno nakazati s smerno utripalko.
(2) Voznik vozila, ki nima smernih utripalk, nakaže namero
iz prejšnjega odstavka z vodoravno odročeno roko.
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(3) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju z določbami tega člena.
Vzvratna vožnja
28. člen
(1) Vzvratna vožnja je dovoljena le na kratki razdalji. Voznik vozi vzvratno po desni strani desnega smernega vozišča
glede na položaj vozila. Kadar vozi vzvratno, mora voznik
ustaviti vozilo, ko mu pripelje nasproti po istem prometnem
pasu drugo vozilo.
(2) Med vzvratno vožnjo morajo biti na vozilu vklopljene
varnostne utripalke. Pri vzvratnem parkiranju in vzvratnem
obračanju mora voznik vklopiti smerne utripalke.
(3) Vzvratna vožnja je prepovedana, kadar bi voznik s
tako vožnjo lahko ogrozil drugega udeleženca v cestnem prometu ali premoženje, zlasti pa na nepreglednem ali zoženem
delu ceste, na delu ceste, kjer je prepovedana ustavitev, na
prehodu ceste čez železniško progo, v predoru, galeriji ali na
mostu, ob zmanjšani vidljivosti ali pri prehajanju z neprednostne na prednostno cesto.
(4) Motorna vozila, na katerih je zaradi konstrukcije vozila vozniku omogočen pogled na dogajanje za (praznim ali
natovorjenim) vozilom le s pomočjo vzvratnih ogledal, morajo
imeti na zadnji strani vozila poleg bele luči za vzvratno vožnjo
vgrajeno tudi napravo za dajanje posebnega zvočnega znaka
za vzvratno vožnjo, ki se vklopi z vklopom prestave za vzvratno
vožnjo.
(5) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za starejša vozila, ki nimajo priključka za vklop luči za vzvratno
vožnjo. Napravo za dajanje posebnega zvočnega znaka za
vzvratno vožnjo je dovoljeno vgraditi in uporabljati le na vozilih
iz prejšnjega odstavka.
(6) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju s prvim, drugim ali petim odstavkom tega
člena.
(7) Z globo 160 eurov se kaznuje za prekršek voznik,
ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena. Vozniku
motornega vozila se izreče tudi 3 kazenske točke.
Razdalja med vozili
29. člen
(1) Voznik, ki vozi za drugim vozilom po istem prometnem
pasu, mora voziti za njim na razdalji, ki ni manjša od razdalje,
ki jo pri hitrosti, s kakršno vozi, prevozi v dveh sekundah (varnostna razdalja).
(2) Varnostna razdalja mora ne glede na vozne razmere
omogočati:
– da lahko voznik zmanjša hitrost ali ustavi in s tem prepreči trčenje, če voznik, ki vozi pred njim, zmanjša hitrost ali
ustavi;
– da se lahko voznik, ki prehiteva, varno vrne na izhodiščni prometni pas.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se, ob dobrih
prometnih razmerah, kadar se oblikuje kolona, ki vozi z zmanjšano hitrostjo, varnostna razdalja lahko zmanjša, vendar ne
sme biti manjša od razdalje, ki jo vozilo pri hitrosti, s kakršno
vozi, prevozi v eni sekundi (minimalna varnostna razdalja).
(4) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(5) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ne potrebuje vozniškega dovoljenja, če ravna v nasprotju z
določbo tega člena.
Hitrost vožnje
30. člen
(1) Voznik sme voziti s takšno hitrostjo, da vozilo ves čas
obvladuje in da ga lahko ustavi pred oviro, ki jo glede na okoliščine lahko pričakuje.
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(2) Hitrost in način vožnje mora prilagoditi svojim sposobnostim, lastnostim in stanju ceste ter preglednosti na njej,
gostoti in drugim značilnostim prometa, vremenskim razmeram
ter značilnostim vozila in tovora v njem ali na njem.
(3) Voznik ne sme brez upravičenega razloga voziti tako
počasi, da bi oviral druge udeležence v cestnem prometu. Kadar se za vozilom, ki vozi na čelu kolone s hitrostjo, ki je nižja
od največje dovoljene hitrosti na cesti ali delu ceste, po katerem
vozi, in nižja od hitrosti prometnega toka vozil na smernem
vozišču, nabere kolona vozil, ki ga ne more varno prehiteti, se
mora voznik na prvem primernem kraju umakniti z vozišča in
pustiti kolono vozil mimo.
(4) Kadar je hitrost vozila iz prejšnjega odstavka za več
kot polovico nižja od največje dovoljene hitrosti na cesti ali
delu ceste, mora voznik takega vozila vklopiti varnostne utripalke, razen če uporablja rumeno utripajočo luč v skladu s
128. členom tega zakona. Ko se za njim nabere kolona vozil, ki
ga ne more varno prehiteti, se mora na prvem primernem kraju
umakniti z vozišča in pustiti kolono vozil mimo.
(5) Z globo 460 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
Vozniku motornega vozila se izreče tudi 6 kazenskih točk.
(6) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju s tretjim ali četrtim odstavkom tega člena.
(7) Z globo 50 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ne
potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju s prvim
ali drugim odstavkom tega člena.
31. člen
(1) Voznik ne sme nenadoma zmanjšati hitrosti vožnje,
razen v nevarnosti.
(2) Voznik, ki namerava znatno zmanjšati hitrost, se mora
prej prepričati, da lahko to varno stori.
(3) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju z določbami tega člena.
32. člen
(1) Največja dovoljena hitrost vozila je omejena:
– 50 km/h – na cestah v naselju;
– 30 km/h – v območju omejene hitrosti;
– 10 km/h – v območju umirjenega prometa in v območju
za pešce.
(2) Na posameznih cestah v naselju ali njihovih delih je
največja dovoljena hitrost za vozila lahko največ 70 km/h, če
varnost prometa in predpisani prometnotehnični elementi to
omogočajo in je to določeno s predpisanim prometnim znakom.
(3) Naselje, v katerem je hitrost omejena v skladu s prvim
odstavkom tega člena, je pozidano območje ob cesti, ki ga
sestavlja več stanovanjskih stavb, ki tvorijo prostorsko celoto,
v kateri se pešci in vozila lahko vključujejo v promet na tej cesti
preko dovoznih poti, ulic, trgov, parkov ali drugih javnih površin.
Naselje vključuje tudi dele ceste znotraj pozidanega območja,
ob katerih ni stanovanjskih stavb. Meje naselja morajo biti
označene s predpisanim prometnim znakom.
(4) Na cesti zunaj naselij je največja dovoljena hitrost za
vozila omejena:
– 130 km/h – na avtocestah;
– 100 km/h – na cestah, rezerviranih za motorna vozila;
– 90 km/h – na vseh ostalih cestah.
(5) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, je na
cesti, rezervirani za motorna vozila, na kateri sta poleg
izpolnjenih predpisanih pogojev smerni vozišči med seboj
fizično ločeni in imata najmanj po dva prometna pasova in
odstavni pas ali odstavne niše in je zavarovana proti prehajanju divjadi, največja dovoljena hitrost za vozila omejena
na 110 km/h. Ta omejitev mora biti označena s predpisanim
prometnim znakom.
(6) Omejitve hitrosti, določene v prvem in četrtem odstavku tega člena, ter omejitve hitrosti, izražene s postavljenimi
prometnimi znaki, ne veljajo za vozila policije, opremljena s
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posebnimi napravami za ugotavljanje hitrosti, kadar policisti
z njimi nadzirajo hitrost vozil v cestnem prometu, in za vozila
policije, kadar policisti z njimi na podlagi dovoljenja generalnega direktorja policije ali odredbe pristojnega organa izvajajo
prikrita preiskovalna dejanja po Zakonu o policiji ali Zakonu o
kazenskem postopku. Vozniki teh vozil morajo voziti na tak način in s takšno hitrostjo, da ves čas obvladujejo vozilo in da ne
ogrožajo drugih udeležencev v cestnem prometu ali njihovega
premoženja.
(7) Voznik, ki prekorači s prometnim pravilom ali prometnim znakom omejeno hitrost na cesti v naselju, se kaznuje za
prekršek z globo:
a) če prekorači hitrost do vključno 10 km/h, z 80 eurov;
b) če prekorači hitrost nad 10 do vključno 20 km/h, z
250 eurov. Enako se kaznuje voznik, ki do vključno 10 km/h
prekorači dovoljeno hitrost v območju za pešce ali v območju
umirjenega prometa. Vozniku motornega vozila se izreče tudi
3 kazenske točke.
c) če prekorači hitrost nad 20 do vključno 30 km/h, s
500 eurov. Enako se kaznuje voznik, ki nad 10 do vključno
20 km/h prekorači dovoljeno hitrost v območju za pešce ali v
območju umirjenega prometa. Vozniku motornega vozila se
izreče tudi 5 kazenskih točk.
d) če prekorači hitrost za več kot 30 km/h, z najmanj
1.000 eurov. Enako se kaznuje voznik, ki za več kot 20 km/h
prekorači dovoljeno hitrost v območju za pešce ali v območju
umirjenega prometa. Vozniku motornega vozila se izreče tudi
9 kazenskih točk in prepoved vožnje motornega vozila.
(8) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se izreče
vozniku motornega vozila, ki v naselju prekorači dovoljeno
hitrost za več kot 50 km/h, ali v območju za pešce, v območju
umirjenega prometa oziroma v območju omejene hitrosti za več
kot 30 km/h, poleg globe določene v prejšnjem odstavku tudi
18 kazenskih točk.
(9) Voznik, ki preseže s prometnim pravilom ali prometnim znakom omejeno hitrost na cesti zunaj naselja, razen na
avtocesti ali cesti, rezervirani za motorna vozila, ki ima fizično
ločeni smerni vozišči z najmanj po dvema prometnima pasovoma in odstavnim pasom ali odstavnimi nišami, se kaznuje
za prekršek z globo:
a) če prekorači hitrost do vključno 20 km/h, s 60 eurov;
b) če prekorači hitrost nad 20 do vključno 30 km/h, s
120 eurov. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 3 kazenske
točke;
c) če prekorači hitrost nad 30 do vključno 40 km/h, z
240 eurov. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 5 kazenskih točk;
d) če prekorači hitrost za več kot 40 km/h, z najmanj
380 eurov. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 9 kazenskih
točk in prepoved vožnje motornega vozila.
(10) Voznik, ki preseže s prometnim pravilom, ali prometnim znakom omejeno hitrost na avtocesti ali cesti, rezervirani
za motorna vozila, ki ima fizično ločeni smerni vozišči z najmanj
po dvema prometnima pasovoma in odstavnim pasom ali odstavnimi nišami, se kaznuje za prekršek z globo:
a) če prekorači hitrost do vključno 20 km/h, s 50 eurov;
b) če prekorači hitrost nad 20 do vključno 30 km/h, s
100 eurov;
c) če prekorači hitrost nad 30 do vključno 40 km/h, s
150 eurov. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 3 kazenske
točke;
d) če prekorači hitrost nad 40 km/h do vključno 50 km/h,
z 200 eurov. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 5 kazenskih točk;
e) če prekorači hitrost za več kot 50 km/h, z najmanj
300 eurov. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 9 kazenskih
točk in prepoved vožnje motornega vozila.
(11) Z globo 50 eurov se kaznuje za prekršek drugega
udeleženca cestnega prometa, ki prekorači največjo dovoljeno
hitrost, predpisano v tem členu.
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33. člen
(1) Na cestah je hitrost vožnje omejena za naslednja
vozila:
1. 80 km/h:
– za motorna vozila z največjo dovoljeno maso do vključno 3.500 kg, ki vlečejo priklopno vozilo;
– za motorna vozila z največjo dovoljeno maso nad
3.500 kg in za takšna vozila, ki vlečejo lahki ali bivalni priklopnik;
– za avtobuse in avtobuse s priklopnim vozilom za prtljago, razen zgibnih avtobusov.
2. 70 km/h:
– za motorna vozila, z največjo dovoljeno maso nad
3.500 kg, ki vlečejo priklopno vozilo, ki ni lahki ali bivalni
priklopnik;
– za zgibne avtobuse.
3. 60 km/h:
– za avtobuse na cestah zunaj naselja, v katerih potniki
med vožnjo stojijo;
– za motorna vozila, ki vlečejo pokvarjeno motorno vozilo na avtocesti ali cesti, rezervirani za motorna vozila;
– za traktor, ki ima vzmeteni obe premi in ima delovno
zavoro, ki deluje na vsa kolesa traktorja, in za traktor, ki ima
vzmeteni obe premi z vzmetenim traktorskim priklopnikom
in ima delovno zavoro, ki deluje na vsa kolesa traktorja in
traktorskega priklopnika.
4. 50 km/h:
– za avtobuse na cestah v naselju, v katerih potniki med
vožnjo stojijo in za avtobuse mestnega potniškega prometa;
– za tovorna vozila, na katerih se v tovornem prostoru
prevažajo potniki;
– za vozila, ki imajo na kolesih nameščene verige za
sneg;
– za motorna vozila, ki vlečejo pokvarjeno motorno vozilo, razen na avtocesti ali cesti, rezervirani za motorna vozila;
– za traktor, ki ima vzmeteno najmanj sprednjo premo
in ima delovno zavoro, ki deluje na vsa kolesa traktorja, in
za traktor z vzmeteno najmanj sprednjo premo in vzmetenim
priklopnikom ter z delovno zavoro, ki deluje na vsa kolesa
traktorja in traktorskega priklopnika;
– za vsa vozila, kadar je vidljivost manjša od 50 m.
5. 40 km/h:
– za traktor z delovno zavoro, ki deluje na vsa kolesa
traktorja in za traktor z vzmetenim traktorskim priklopnikom,
katerega delovna zavora deluje na vsa kolesa traktorja in
traktorskega priklopnika.
6. 30 km/h:
– za traktor, razen traktorja iz 3., 4. in 5. točke tega odstavka, ter traktor s traktorskim priključkom, katerega hitrost
je konstrukcijsko omejena na največ 30 km/h.
7. 20 km/h;
– za motorna vozila, na katerih se vozijo potniki na stojiščih ali sedežih, prigrajenih na zunanji strani vozila;
– za cestni turistični vlak.
(2) Ne glede na določbo 4. točke prejšnjega odstavka
morajo ob zmanjšani vidljivosti, manjši od 50 metrov, vozniki
motornih vozil, ki prevažajo nevarno blago, in vozniki motornih vozil, s katerimi se opravlja izredni prevoz, razen izrednih
prevozov, ki se opravljajo zaradi zagotavljanja prevoznosti
cest (pluženje in posipanje), zmanjšati hitrost tako, da je izključeno vsako ogrožanje in ustaviti na najbližjem parkirnem
prostoru, ter poskrbeti za varnost vozila in tovora. Enako velja
v primeru, če je cesta spolzka zaradi snega, ledu ali drugih
razlogov, ter v primeru, če je zaradi vetra ali drugih okoliščin
zmanjšana stabilnost vozila.
(3) Avtobusi, tovorna vozila, katerih največja dovoljena
masa presega 3.500 kg, traktorji in priklopna vozila, razen
lahkih in bivalnih priklopnikov, morajo imeti na vidnem mestu
na zadnji levi strani označbo največje dovoljene hitrosti, ki
je predpisana za to vrsto vozil. Dodatno morajo biti s takšno
označbo označena motorna vozila in skupine vozil, ki smejo
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voziti na avtocestah in na cestah, rezerviranih za motorna
vozila, s hitrostjo 80, 90 oziroma 100 km/h. Ta označba je po
obliki in barvi enaka prometnemu znaku za omejitev hitrosti,
njen premer pa je najmanj 20 cm.
(4) Voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega
člena, se kaznuje za prekršek z globo:
a) če prekorači hitrost do vključno 10 km/h, s 50 eurov;
b) če prekorači hitrost nad 10 do vključno 20 km/h, s
150 eurov. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 3 kazenske točke;
c) če prekorači hitrost za več kot 20 km/h, s 300 eurov.
Vozniku motornega vozila se izreče tudi 7 kazenskih točk.
(5) Z globo 50 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
(6) Z globo 150 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
34. člen
(1) Ne glede na določbe prvega odstavka prejšnjega
člena lahko vozijo na avtocestah in na cestah, rezerviranih za
motorna vozila, ki imajo fizično ločeni smerni vozišči z najmanj
po dvema prometnima pasovoma, največ:
1. 80 km/h:
– motorna vozila s priklopnimi vozili in zgibni avtobusi;
2. 90 km/h:
– tovorna vozila brez priklopnih vozil, katerih največja
dovoljena masa presega 3.500 kg, če imajo to vpisano v
prometnem dovoljenju;
3. 100 km/h:
– avtobusi, brez priklopnih vozil, razen zgibnih avtobusov, če imajo to vpisano v prometnem dovoljenju.
(2) Vpis v prometno dovoljenje se opravi na zahtevo
lastnika vozila, če ima vozilo:
– vgrajen zavorni sistem, ki onemogoča blokiranje koles
in ojačan krmilni mehanizem (servo volan);
– pnevmatike ustrezne nosilnosti in hitrostnega razreda;
– sedeže, pred katerimi ni sedeža ali ustrezne pregrade, z varnostnimi pasovi (zadrževalni sistem) in naslonjali za
glavo.
Vpis ni dovoljen v prometno dovoljenje vozila, s katerim se
prevaža nevarno blago.
(3) Pregled ustreznosti vozila za vožnjo s hitrostjo
90 km/h oziroma 100 km/h opravi organizacija, ki je pristojna
za homologacijo vozil. Za vozila, ki so že registrirana v Republiki Sloveniji opravi ta pregled organizacija, ki je pooblaščena
za opravljanje tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil
(v nadaljnjem besedilu: organizacija za tehnične preglede).
(4) Vozilo iz 2. oziroma 3. točke prvega odstavka tega
člena, ki je registrirano v tujini, sme voziti s hitrostjo 90 oziroma 100 km/h tudi če nima tega vpisa v prometnem dovoljenju, če izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka tega člena,
voznik pa ima pri sebi dovoljenje oziroma potrdilo (certifikat),
s katerim pristojni organ ali pooblaščena organizacija države,
v kateri je vozilo registrirano, dovoljuje za to vozilo vožnjo s
takšno hitrostjo.
(5) Voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega
člena, se kaznuje za prekršek z globo:
a) če prekorači hitrost do vključno 10 km/h, s 50 eurov;
b) če prekorači hitrost nad 10 do vključno 20 km/h, s
150 eurov. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 2 kazenski
točki;
c) če prekorači hitrost za več kot 20 km/h, s 300 eurov.
Vozniku motornega vozila se izreče tudi 5 kazenskih točk.
35. člen
(1) Hitrost vožnje vozil na javnih cestah zunaj naselja ne
sme biti omejena na manj kot 40 km/h, razen če to terjajo nujni
začasni ukrepi za zavarovanje ceste ali prometa na njej.
(2) Z globo najmanj 2.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena, odgovorna oseba pa z globo najmanj 200 eurov.
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36. člen
(1) Prehitevanje vozil je dovoljeno le po levi strani.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je dovoljeno
prehiteti po desni strani:
– vozilo, ki zavija levo;
– vozilo, ki vozi na cesti v naselju, s smernim voziščem
z dvema ali več prometnimi pasovi, po prometnem pasu, ki ni
skrajno desni;
– vozilo, ki vozi na ploščadi z več prometnimi pasovi, v
katero se razširi smerno vozišče pred cestninsko postajo, na
kateri je hitrost omejena na največ 60 km/h;
– tirno vozilo, ki vozi po tirnicah, položenih po sredini
vozišča.
(3) Vozilo, ki zavija levo, je dovoljeno prehiteti po desni
strani, če je voznik tega vozila dal predpisan znak in zavzel
na vozišču tak položaj, da se da zanesljivo sklepati, da bo
zavil levo, in če je na njegovi desni strani dovolj prostora za
prehitevanje.
(4) Tirno vozilo, ki vozi po tirnicah, položenih po sredini
vozišča, je dovoljeno prehiteti le po desni strani, če je med
tirnim vozilom in desnim robom vozišča prometni pas. Na
enosmerni cesti ga je v takem primeru dovoljeno prehiteti tudi
po levi strani.
(5) Prehitevanje po desni strani ni dovoljeno na avtocesti
in cesti, rezervirani za motorna vozila, razen na ploščadi iz
tretje alineje drugega odstavka tega člena.
(6) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(7) Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek voznik,
ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju z
določbami tega člena.
37. člen
(1) Voznik sme začeti prehitevati le, če ima na cesti dovolj
prostora. S prehitevanjem ne sme ovirati udeleženca cestnega
prometa, ki ga prehiteva.
(2) Pred prehitevanjem vozila, ki vozi pred njim po istem
prometnem pasu, mora dati voznik predpisan znak, nato pa ga
na primerni bočni razdalji prehiteti. Prehiteti mora brez oklevanja, po končanem prehitevanju pa se mora, razen na smernem
vozišču z dvema ali več prometnimi pasovi, čimprej vrniti na
prometni pas, po katerem je vozil pred prehitevanjem.
(3) Na smernem vozišču z najmanj dvema prometnima
pasovoma sme voznik, ki je prehitel vozilo in želi prehiteti še
drugo vozilo ali drugega udeleženca cestnega prometa, ostati
na prometnem pasu, po katerem je prehiteval prvo vozilo, če s
tem ne ovira hitrejših vozil, ki se mu približujejo od zadaj.
(4) Voznik prehitevanega vozila ne sme povečati hitrosti.
Po potrebi mora zmanjšati hitrost in se pomakniti k desnemu
robu vozišča.
(5) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom tega člena.
(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.
(7) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena.
38. člen
(1) Voznik ne sme prehitevati ali začeti prehitevati drugega vozila:
1. če je voznik, ki vozi za njim, že začel prehitevati;
2. če je voznik, ki vozi pred njim, že dal znak, da bo
prehitel vozilo pred seboj ali zavil v levo, ali se je razvrstil za
zavijanje v levo, razen kadar ga prehiteva v skladu z določbo
tretjega odstavka 36. člena tega zakona;
3. pod vrhom klanca, pred ovinkom ali v ovinku, kjer ni
zadostne vidne razdalje, razen na smernem vozišču z najmanj
dvema prometnima pasovoma;
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4. v predoru, razen če sta smerni vozišči speljani vsako
skozi svojo predorsko cev;
5. po odstavnem pasu;
6. če se po prehitevanju ne bi mogel varno vključiti na
smerno vozišče oziroma na prometni pas, po katerem je vozil
pred prehitevanjem;
7. če smerno vozišče za vožnjo vozil v nasprotni smeri ni
prosto v dolžini, ki je potrebna za prehitevanje;
8. ki zmanjšuje hitrost ali ustavlja pred prehodom za pešce, na katerem ali ob katerem so pešci;
9. ob zmanjšani vidljivosti, razen na smernem vozišču z
najmanj dvema prometnima pasovoma;
10. vozila ali kolone vozil, ki vozi z zmanjšano hitrostjo
zaradi gostote prometa ali drugih razmer v prometu;
11. ko se približuje mestu, kjer se izvaja delo na cesti, na
katerega je opozorjen s predpisano prometno signalizacijo;
12. na križišču;
13. na prehodu ceste čez železniško progo.
(2) V primerih iz 12. in 13. točke prejšnjega odstavka je
dovoljeno prehiteti enosledno vozilo.
(3) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju s 5., 6. ali 9. točko prvega odstavka tega
člena. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 4 kazenske
točke.
(4) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju s 3., 4., 7. ali 8. točko prvega odstavka tega
člena. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 11 kazenskih
točk.
(5) Z globo 150 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju z določbo 1., 2., 10., 11., 12. ali 13. točko
prvega odstavka tega člena.
39. člen
Ne glede na določbo 12. točke prvega odstavka prejšnjega člena je na križišču dovoljeno prehiteti:
– vozilo, ki zavija levo v skladu s 36. členom tega zakona;
– vozilo, ki vozi po prednostni cesti;
– vozilo, ki pri zeleni luči vozi preko križišča, na katerem
je promet urejen s svetlobnimi prometnimi znaki.
Vožnja mimo
40. člen
(1) Voznik, ki hoče peljati mimo udeleženca cestnega prometa, vozila, objekta ali ovire na vozišču, sme to storiti po levi
ali desni strani, če ima dovolj prostora, pri čemer ne sme ovirati
udeležencev cestnega prometa, ki vozijo oziroma prihajajo z
nasprotne smeri. Če mora pri tem spremeniti smer vožnje,
mora paziti na promet za seboj in spremembo smeri nakazati
s predpisanim znakom.
(2) Če voznik svojo namero, da bo zavil levo, nakaže s
predpisanim znakom in se postavi v takšen položaj, iz katerega
se da nedvoumno sklepati, da bo zavil na levo, smejo drugi
vozniki voziti mimo le po njegovi desni, če je na cesti dovolj
prostora.
(3) Vožnja mimo kolone vozil, ustavljene na smernem
vozišču, je prepovedana, če se voznik po vožnji mimo ne bi
mogel varno in brez oviranja vrniti na smerno vozišče za vožnjo v smeri, v kateri vozi, ali nadaljevati vožnje po prometnem
pasu, po katerem vozi.
(4) Če je v primeru iz prejšnjega odstavka na smernem
vozišču dovolj prostora, lahko voznik enoslednega vozila s primerno hitrostjo in pazljivostjo vozi mimo ustavljenega vozila ali
kolone vozil po desni strani, razen, kadar so se vozila v koloni
ustavila pred križiščem.
(5) Vožnja mimo vozila, ustavljenega pred prehodom za
pešce, na katerem je ali na katerega stopa pešec, je prepovedana.
(6) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek voznik
motornega vozila, ki ravna v nasprotju s petim odstavkom tega
člena. Izreče se mu tudi 7 kazenskih točk.
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(7) Z globo 150 eurov se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim
odstavkom tega člena.
(8) Z globo 50 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju z
določbami tega člena.
Obračanje

cest;

41. člen
(1) Obračanje vozila v cestnem prometu je prepovedano:
– na ozkih ali nepreglednih delih cest;
– na mostovih, viaduktih, predorih in drugih nevarnih delih

– ob gostem prometu vozil;
– ob zmanjšani vidljivosti.
(2) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena.
(3) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ne
potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju z določbo
tega člena.
Srečanje
42. člen
(1) Pri srečanju mora voznik zagotoviti na svoji levi strani
zadostno bočno razdaljo med svojim vozilom in udeležencem
cestnega prometa, s katerim se srečuje, če je treba, pa se tudi
umakniti na desno stran vozišča, zmanjšati hitrost ali ustaviti.
(2) Na križišču se srečuje voznik, ki zavija levo, z vozilom,
ki prihaja z nasprotne smeri in tudi zavija levo tako, da ga pusti
mimo na svoji desni strani.
(3) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju z določbami tega člena.
43. člen
(1) Na ozki cesti, zoženem delu ceste ali cesti z velikim
vzdolžnim nagibom (npr.: gorske ceste), kjer je srečanje oteženo, mora ustaviti vozilo in po potrebi zapeljati vzvratno ter
omogočiti varno srečanje voznik, ki to lažje stori.
(2) Na cesti z velikim vzdolžnim nagibom ustavi praviloma
tisti, ki vozi navzdol, razen kadar je tistemu, ki vozi navkreber,
zaradi prometnih okoliščin to lažje storiti.
(3) Kadar mora na cesti iz prejšnjega odstavka pri srečanju eno od vozil zapeljati vzvratno, mora to storiti voznik
vozila:
– ki se srečuje z vozilom, ki vleče priklopno vozilo;
– ki se srečuje z avtobusom.
(4) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju z določbami tega člena.
Vključevanje v cestni promet
44. člen
(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:
– kadar se vključuje v promet na prednostni cesti s ceste, ki je s predpisano prometno signalizacijo označena kot
neprednostna;
– kadar se vključuje z nekategorizirane ceste v promet
na javni cesti;
– kadar se vključuje v promet na cesti s parkirnega prostora ali z druge površine, ki ni cesta.
(2) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek voznik
motornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena.
Izreče se mu tudi 4 kazenske točke.
(3) Z globo 180 eurov se kaznuje za prekršek voznik,
ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju z
določbo tega člena.
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Približevanje križišču in razvrščanje
45. člen
(1) Voznik, ki se približuje križišču, mora voziti posebno
previdno. Voziti sme s takšno hitrostjo, da lahko varno ustavi
in pusti mimo vozila in druge udeležence cestnega prometa, ki
imajo na križišču prednost.
(2) Ko se približuje križišču, se mora voznik na zadostni
razdalji pred križiščem razvrstiti:
– za zavijanje v levo – na levo stran smernega vozišča ali
na prometni pas za zavijanje v levo;
– za vožnjo naravnost – na desno stran smernega vozišča
ali na prometni pas za vožnjo naravnost;
– za zavijanje v desno – na desno stran smernega vozišča ali na prometni pas za zavijanje v desno;
– kot je določeno s prometno signalizacijo, če je razvrščanje urejeno na tak način.
(3) Voznik ne sme zapeljati na križišče, če bi zaradi gostote prometa, ovire ali drugega vzroka obstal na križišču in oviral
ali onemogočil promet vozil z leve ali desne.
(4) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 4 kazenske točke.
(5) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju z drugim ali tretjim odstavkom tega člena.
Prednost na križišču
46. člen
(1) Na križišču ima prednost vozilo, ki prihaja z desne
strani.
(2) Voznik, ki na križišču zavija levo, mora pustiti mimo
vozila, ki prihajajo z nasprotne smeri in vozijo naravnost ali
zavijajo desno.
(3) Voznik, ki zavija na križišču desno, mora pustiti mimo
vozila, ki vozijo v isti smeri po kolesarskem pasu ali kolesarski
stezi, ki jo prečka.
(4) Voznik, ki zavija desno, mora dati prednost tudi avtobusom in drugim vozilom, ki vozijo po označenem prometnem
pasu za vozila javnega prevoza potnikov, ki je desno od prometnega pasu, po katerem vozi.
(5) Voznik, ki na križišču zavija, mora dati prednost pešcem, ki prečkajo vozišče, na katero namerava zaviti. Ko voznik pri zavijanju prečka dvosmerno kolesarsko stezo, mora
pustiti mimo vsa vozila, ki vozijo po tej stezi.
(6) Tirna vozila imajo na križišču prednost pred drugimi
vozili.
(7) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek voznik
motornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
Izreče se mu tudi 5 kazenskih točk.
(8) Z globo 180 eurov se kaznuje za prekršek voznik,
ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju z
določbami tega člena.
Vožnja na križišču
47. člen
(1) Voznik, ki zavija na križišču levo, zapelje do sredine
križišča, razen če s prometno signalizacijo ni določeno drugače
ali če tega ne dopušča promet z nasprotne smeri.
(2) Na križišču, razen na krožnem, je menjava prometnega pasu prepovedana.
(3) Voznik, ki na križišču zavija na smerno vozišče z dvema ali več prometnimi pasovi, sme zapeljati na kateregakoli od
teh pasov, razen če istočasno zavija na isto smerno vozišče
tudi voznik, ki prihaja z nasprotne smeri. V takem primeru
zapelje voznik, ki zavija levo, na levi prometni pas, voznik, ki
zavija desno, pa na desni prometni pas tega smernega vozišča.
Avtobusno postajališče, zgrajeno neposredno za križiščem, ni
desni prometni pas v smislu te določbe.
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(4) Na križišču, kjer prednostna cesta zavija desno in je
potek prednostne ceste označen s predpisano prometno signalizacijo, mora biti vozilom na kolesarski stezi, ki je speljana
naravnost na vozišče, s predpisanim prometnim znakom (»križišče s prednostno cesto« z dopolnilno tablo »za kolesarje«)
odvzeta prednost.
(5) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik
motornega vozila, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom
tega člena in voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja,
ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(6) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik
motornega vozila, ki ravna v nasprotju z drugim ali tretjim
odstavkom tega člena.
(7) Z globo najmanj 4.000 eurov se kaznuje za prekršek
upravljavec ceste, ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom
tega člena, odgovorna oseba upravljavca ceste pa z globo
najmanj 400 eurov.
Krožno križišče
48. člen
(1) Na krožnem križišču mora biti promet s prometno
signalizacijo urejen tako, da ima voznik na vozišču krožnega
križišča prednost pred voznikom, ki se vključuje na to vozišče.
(2) Voznik, ki zapelje na krožno križišče, katerega vozišče ima dva ali več prometnih pasov, se razvrsti na notranji
prometni pas in na ta način omogoči vključitev v promet na
križišču tudi drugim voznikom, razen če zapušča križišče na
najbližjem izvozu ali mu prometna ureditev ali prometna situacija tega ne dovoljuje.
(3) Pri vključevanju na krožno križišče po smernem
vozišču, ki ima dva prometna pasova, se vozilo na desnem
prometnem pasu razvrsti na zunanji prometni pas, vozilo na
levem prometnem pasu pa na notranji prometni pas, vozišča
krožnega križišča.
(4) Preden zapusti križišče iz prejšnjega odstavka, se
mora voznik razvrstiti na zunanji prometni pas, razen na izvozu, na katerem je s predpisano prometno signalizacijo dovoljeno zavijanje desno tudi z notranjega prometnega pasu.
(5) Na izvozu s krožnega križišča, na katerem je dovoljeno zavijanje desno tudi z notranjega prometnega pasu,
mora biti zunanji prometni pas namenjen izključno zavijanju
desno.
(6) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju z drugim, tretjim ali četrtim odstavkom tega
člena.
(7) Z globo najmanj 4.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju s prvim ali petim odstavkom tega člena, odgovorna
oseba pa z globo najmanj 400 eurov.
Prehod za pešce
49. člen
(1) Prehodu za pešce se mora voznik približevati s potrebno previdnostjo in takšno hitrostjo, da lahko vozilo ustavi,
če bi z vožnjo preko prehoda ogrožal pešce.
(2) Na prehodu za pešce, na katerem promet ni urejen s
svetlobnimi prometnimi znaki ali ga ne ureja policist, morajo
vozniki in drugi udeleženci cestnega prometa omogočiti pešcem varno prečkanje vozišča, ki so na prehodu ali stopajo
nanj.
(3) Določbi prvega in drugega odstavka tega člena se
uporabljata tudi na prehodu za pešce na kolesarski stezi ali
drugi prometni površini.
(4) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju z določbo prvega ali drugega odstavka tega
člena. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 5 kazenskih
točk.
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Prehod ceste čez železniško progo
50. člen
(1) Na prehodu ceste čez železniško progo ima vlak ali
drugo tirno vozilo, ki se premika po železniških tirih (v nadaljnjem besedilu: vlak), prednost pred vsemi udeleženci cestnega
prometa.
(2) Voznik, ki se približuje prehodu preko železniške proge, mora voziti s potrebno previdnostjo in s takšno hitrostjo, da
lahko varno ustavi pred prehodom.
(3) Udeleženec cestnega prometa se mora ustaviti pred
prehodom čez železniško progo:
– ko svetlobni znaki naznanjajo prihod vlaka oziroma da
se bodo zapornice ali polzapornice začele spuščati;
– ko se zapornice ali polzapornice spuščajo ali so že
spuščene;
– ko ustavlja promet pooblaščeni železniški delavec s
predpisanim znakom;
– na nezavarovanem prehodu pa tudi, ko se prehodu
približuje vlak, čeprav udeleženec cestnega prometa na to ni
posebej opozorjen.
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.
(4) Prehod in približevanje prehodu ceste čez železniško
progo mora biti označen s predpisano prometno signalizacijo.
(5) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
(6) Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek voznik
motornega vozila, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom
tega člena, drug udeleženec cestnega prometa pa z globo
120 eurov.
(7) Z globo najmanj 4.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju s četrtim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa
z globo najmanj 400 eurov.
51. člen
(1) Nezavarovan je prehod ceste čez železniško progo, označen samo s prometnim znakom, ki je brez zapornic,
polzapornic ali svetlobnih prometnih znakov, ki napovedujejo
prihod vlaka.
(2) Na nezavarovanem prehodu ceste čez železniško
progo mora biti udeležencem cestnega prometa:
– zagotovljena zadostna pregledna razdalja glede na hitrost vlakov na tem delu proge in
– omogočeno, da pravočasno in zlahka opazijo bližajoči
se vlak.
(3) Ko se nezavarovanem prehodu približuje vlak, se
morajo udeleženci cestnega prometa ustaviti pred prehodom in
pustiti vlak mimo. Progo smejo prečkati šele, ko se prepričajo,
da se prehodu ne približuje vlak.
(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.
(5) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek drug udeleženec cestnega prometa, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
(6) Z globo najmanj 4.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju z drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa
z globo najmanj 400 eurov.
Ustavitev in parkiranje
52. člen
(1) Ustavitev ali parkiranje na vozišču je dovoljeno le na
desni strani vozišča v smeri vožnje. Če so na desni strani vozišča tirnice, je dovoljena ustavitev ali parkiranje na levi strani
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vozišča. Na enosmerni cesti je dovoljena ustavitev ali parkiranje na obeh straneh smernega vozišča.
(2) Na vozišču ustavljeno ali parkirano vozilo mora biti
vzporedno z robom vozišča in sme biti oddaljeno od roba
največ 30 cm, razen če je drugače določeno s predpisano
prometno signalizacijo. Parkiranje v drugi vrsti, ob parkiranih
vozilih, je prepovedano.
(3) Če so parkirna mesta označena s predpisanimi označbami na vozišču ali na drugi prometni površini, je dovoljena
ustavitev ali parkiranje le v skladu s temi označbami.
(4) Ustavitev in parkiranje je prepovedano:
1. na prehodu za pešce in na razdalji manj kot 5 m pred
prehodom. Če so na vozišču pred prehodom označena parkirna mesta, mora biti prepoved iz te točke označena s predpisano označbo na vozišču;
2. na kolesarski stezi, kolesarski poti, pločniku, pešpoti,
kolesarskem pasu ali na tirnicah. Če je s predpisano prometno
signalizacijo dovoljeno parkiranje na pločniku, mora biti za pešce zagotovljen najmanj 1,60 m širok del pločnika, ki ne sme
mejiti na vozišče;
3. na prehodu ceste čez železniško progo in na razdalji
manj kot 15 m od najbližje železniške tirnice;
4. na križišču in na razdalji manj kot 15 m od najbližjega
roba prečnega vozišča pred križiščem, razen če je drugače
določeno s predpisano prometno signalizacijo;
5. v predoru, galeriji in podvozu, ter na viaduktu, mostu
in nadvozu;
6. na označenem avtobusnem postajališču. Zaradi vstopa
ali izstopa potnika je dovoljena ustavitev na postajališču, ki je
zunaj vozišča, če s tem ni oviran avtobusni promet;
7. na ozkem ali nepreglednem delu ceste (v ovinku, pod
vrhom klanca ipd.);
8. na delu ceste, kjer bi bil prost prehod med ustavljenim
oziroma parkiranim vozilom in neprekinjeno ločilno črto ali
usmerjevalnim poljem na vozišču ali nasprotnim robom vozišča
ali kakšno drugo oviro na cesti širok manj kot 3 m;
9. na pospeševalnem, zaviralnem in odstavnem pasu.
Na odstavnem pasu je za nujno potreben čas dovoljena ustavitev vozila v sili. Ob tem mora voznik storiti vse potrebno, da
ustavljeno vozilo, osebe ali tovor ne ogrožajo udeležencev v
cestnem prometu;
10. na mestu, na katerem bi vozilo zakrivalo postavljeni
prometni znak;
11. na vozišču ceste zunaj naselja;
12. na smernem vozišču ceste v naselju z dvema ali več
prometnimi pasovi;
13. na vseh prometnih in drugih javnih površinah, ki niso
namenjene prometu vozil ali niso namenjene prometu tovrstnih
vozil;
14. na mestu, na katerem bi parkirano vozilo onemogočilo vključitev v promet že parkiranemu vozilu ali onemogočilo
dovoz na dvorišče stavbe, do garaže, skladiščnega prostora
ali drugega podobnega objekta ali do zasebnega zemljišča.
Dovoz na dvorišče, v objekt ali k objektu, pred katerim je prepovedana ustavitev ali parkiranje, mora biti na vhodu označen
s predpisanim prometnim znakom, če pa so na vozišču pri
vhodu označena parkirna mesta, pa tudi s predpisano označbo
na vozišču;
15. na označenem parkirnem prostoru za invalide oziroma invalidke (v nadaljnjem besedilu: invalide), razen za osebe
iz četrtega odstavka 53. člena tega zakona;
16. na označenih poteh, namenjenih intervencijskim vozilom;
17. nad priključkom za vodovodno omrežje (hidrant). Prepoved iz te točke mora biti označena s predpisano prometno
signalizacijo;
18. v območju umirjenega prometa, razen kjer je izrecno
dovoljeno s predpisano prometno signalizacijo, in v območju
za pešce.
(5) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom tega

Št.

56 / 6. 6. 2008 /

Stran

6033

člena ali s 1., ali 3., ali 4., ali 6., ali 10., ali 11., ali 12., ali 13.,
točko prejšnjega odstavka.
(6) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekrške voznik, ki
ravna v nasprotju z 2., ali 5., ali 7., ali 8., ali 9., ali 14., ali 15.,
ali 16., ali 17., ali 18., točko četrtega odstavka tega člena.
Parkiranje na kraju, kjer to ni dovoljeno
53. člen
(1) Zdravstveni delavci, delavci socialnih služb in delavci invalidskih organizacij smejo ob obiskih oskrbovancev
(bolnikov oziroma bolnic, ostarelih, onemoglih in invalidov) na
domu zaradi nujnih in neodložljivih storitev, potrebnih za njihovo
zdravje in življenje, za največ dve uri parkirati vozila na krajih,
kjer to sicer ni dovoljeno, če tako parkirano vozilo ne ogroža
drugih udeležencev v cestnem prometu ali jih ne ovira v smislu
2. do 7. točke petega odstavka 123. člena tega zakona. Na
način iz prejšnjega stavka lahko parkirajo tudi osebe iz četrtega
odstavka tega člena.
(2) Na način iz prejšnjega odstavka smejo za nujno potreben čas parkirati tudi policisti pri opravljanju nalog policije.
(3) Kadar upravičenec oziroma upravičenka (v nadaljnjem besedilu: upravičenec) iz prvega ali drugega odstavka
tega člena parkira vozilo na pločniku, mora pustiti prost najmanj 1,60 m širok del pločnika za pešce, ki ne sme mejiti na
vozišče.
(4) Na označenem parkirnem prostoru za invalida sme
parkirati vozilo:
– oseba, ki ima zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti
spodnjih ali zgornjih okončin ali medenice priznano najmanj
60% telesno okvaro, osebe z multiplo sklerozo in osebe z
mišičnimi in živčno mišičnimi obolenji z ocenjeno najmanj 30%
telesno okvaro,
– težko telesno prizadeta oseba, ki ji je zaradi tega priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno in duševno
prizadetih oseb,
– spremljevalec, ki vozi in spremlja osebo iz prve ali druge
alineje tega odstavka, ki sama ne more ali ne sme voziti motornega vozila, težko duševno prizadeto osebo, ki ji je zaradi tega
priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno in duševno
prizadetih oseb ali osebo, ki je slepa,
– spremljevalec, ki vozi in spremlja mladoletno osebo, ki
je težko telesno ali duševno prizadeta oziroma je zaradi izgube,
okvare, paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ovirana
pri gibanju.
(5) Voznik vozila, parkiranega v skladu s prvim ali četrtim
odstavkom tega člena, mora označiti parkirano vozilo z veljavno parkirno karto.
(6) Osebi iz četrtega odstavka tega člena in zdravstveni
službi, socialni službi oziroma invalidski organizaciji, katere
delavci obiskujejo oskrbovance na domu zaradi nujnih in neodložljivih storitev, potrebnih za njihovo zdravje in življenje, izda
parkirno karto na njeno zahtevo upravna enota, na območju
katere ima stalno prebivališče ali začasno prebivališče oziroma
sedež.
(7) Obliko parkirne karte, njeno veljavnost, postopek in
stroške za njeno izdajo, evidenco izdanih parkirnih kart in način označevanja vozila predpiše minister, pristojen za notranje
zadeve.
(8) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ima veljavno parkirno karto in ki ravna v nasprotju s petim
odstavkom tega člena.
(9) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek oseba iz
prvega odstavka tega člena, ki ravna v nasprotju s prvim ali
tretjim odstavkom tega člena.
(10) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
neupravičeno uporabi parkirno karto.
(11) Neupravičeno uporabljeno parkirno karto policist ali
občinski redar odvzame in jo pošlje upravni enoti, ki jo je izdala.
O odvzemu izda potrdilo.
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Odpiranje vrat vozila

Ustavljeno vozilo na železniški progi

54. člen
(1) Med vožnjo morajo biti vrata vozila zaprta.
(2) Na ustavljenem ali parkiranem vozilu voznik ali potnik
ne sme odpreti vrat, če bi s tem oviral ali ogrozil drugega udeleženca cestnega prometa.
(3) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik ali
potnik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

58. člen
(1) Če vozilo obstane na železniški progi, ga mora voznik
takoj odstraniti. Če tega ne more storiti, mora nemudoma obvestiti center za obveščanje ali policijo in pravočasno opozoriti
voznika tirnega vozila.
(2) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom.

Zapustitev vozila
55. člen
(1) Voznik, ki zapusti vozilo, mora ukreniti vse potrebno,
da se vozilo ne more samo premakniti in vozilo zavarovati pred
neupravičeno uporabo.
(2) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom.
Območja kratkotrajnega parkiranja
56. člen
(1) Na določenih cestah ali delih ceste se lahko parkiranje
časovno omeji (območja kratkotrajnega parkiranja) tako, da
sme trajati največ dve uri.
(2) Območja kratkotrajnega parkiranja morajo biti označena s predpisano prometno signalizacijo. Označbe na vozišču
ali drugi prometni površini, s katerimi so označena posamezna
mesta ali pas za parkiranje, na katerih je parkiranje časovno
omejeno, morajo biti modre barve.
(3) Na območju kratkotrajnega parkiranja mora voznik
označiti čas prihoda na vidnem mestu v vozilu in po izteku
dovoljenega časa vozilo odpeljati.
(4) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
(5) Z globo najmanj 1.200 eurov se kaznuje pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z
drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z globo
najmanj 120 eurov.
Označitev ustavljenih vozil
57. člen
(1) Če dvosledno vozilo obstane zaradi okvare, prometne nesreče ali drugega vzroka na cesti in zato predstavlja
nevarnost za druge udeležence cestnega prometa, mora voznik takoj vklopiti varnostne utripalke. Na nevarnih oziroma
nepreglednih delih ceste ali če vozilo nima naprave za vklop
varnostnih utripalk ali ta ne deluje, mora voznik postaviti varnostni trikotnik.
(2) Ustavljeno skupino vozil, razen motornega vozila z
lahkim ali bivalnim priklopnikom, kolono vozil ali vozilo, ki
prevaža nevarno blago, je treba označiti z dvema varnostnima
trikotnikoma.
(3) Varnostni trikotnik je treba postaviti ob desni rob vozišča:
– tako, da ga vozniki, ki prihajajo od zadaj, pravočasno
in zlahka opazijo;
– na takšni razdalji od vozila, da ima voznik, ki prihaja od
zadaj in vozi s predpisano hitrostjo, dovolj časa, da varno ustavi
vozilo ali zapelje mimo ustavljenega vozila.
Dva trikotnika se postavita vzporedno eden poleg drugega
tako, da sta oddaljena eden od drugega za dolžino stranice.
(4) Ponoči in ob zmanjšani vidljivosti je treba vozilo iz prvega odstavka tega člena osvetliti v skladu z določbo sedmega
odstavka 61. člena tega zakona. Če zaradi tehničnega stanja
vozila to ni mogoče ali če vozilo kljub temu ni vidno na potrebni
razdalji, je treba ustavljeno vozilo označiti z rumeno utripajočo
lučjo, baklo ali na drug primeren način.
(5) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju z določbami tega člena.

III. VOZILA V CESTNEM PROMETU
Naprave in oprema
59. člen
(1) Vozilo mora imeti v cestnem prometu brezhibne predpisane naprave in opremo ter izpolnjevati predpisane pogoje
glede varstva okolja.
(2) Motorno in priklopno vozilo, registrirano v tujini, sme
biti v cestnem prometu v Republiki Sloveniji, če ima brezhibne
naprave in opremo, predpisano z veljavno mednarodno konvencijo o cestnem prometu. V zimskih razmerah mora imeti
zimsko opremo, predpisano za motorna in priklopna vozila,
registrirana v Republiki Sloveniji.
(3) V vozilu in na njem smejo biti vgrajene samo naprave,
nadomestni deli, oprema ali posamezni sklopi, ki so homologirani, če se za takšne naprave, dele, opremo ali posamezne
sklope zahteva homologacija, in tipsko ali posamično odobreni
za to vozilo.
(4) Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki vozi v cestnem prometu vozilo, ki ne izpolnjuje predpisanih pogojev glede varstva okolja ali nima brezhibnih predpisanih naprav za upravljanje, naprav za ustavljanje, naprav
za povezavo vlečnega in priklopnega vozila, pnevmatik ali
tahografa, ali če te ne delujejo brezhibno.
(5) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki vozi v cestnem prometu vozilo, ki nima brezhibnih
predpisanih naprav ali predpisane opreme, razen naprav iz
prejšnjega odstavka ali zimske opreme, ali če te ne delujejo
brezhibno.
(6) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik
motornega vozila, registriranega v tujini, ki vozi v cestnem
prometu vozilo, ki ni označeno s predpisano označbo države,
v kateri je registrirano.
(7) Z globo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek oseba, ki vgradi napravo v vozilo v nasprotju s tretjim
odstavkom tega člena, in voznik, ki vozi takšno vozilo.
(8) Z globo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna
oseba pa z globo najmanj 50.000 tolarjev.
(9) Z globo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena, odgovorna
oseba pa z globo najmanj 100.000 tolarjev.
Luči in odsevniki na vozilu
60. člen
(1) Na vozilih v cestnem prometu smejo biti nameščene
samo homologirane luči in odsevniki, predpisani s tem zakonom in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi.
(2) Vozniki motornih vozil in drugi udeleženci cestnega
prometa smejo uporabljati predpisane luči le po določilih tega
zakona.
(3) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(4) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek drug udeleženec cestnega prometa, ki ravna v nasprotju z določbami
tega člena.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

56 / 6. 6. 2008 /

Stran

6035

Uporaba luči na vozilu

Zvočni in svetlobni opozorilni znaki

61. člen
(1) Voznik motornega vozila ali skupine vozil mora voziti
v cestnem prometu s prižganimi lučmi.
(2) Ponoči uporablja voznik iz prejšnjega odstavka praviloma žaromete z dolgim snopom svetlobe, ki jih mora pravočasno zasenčiti, ko mu prihaja nasproti drugo vozilo, skupina
pešcev ali vlak, če vodi cesta ob železniški progi, ali če je
spredaj vozeče vozilo tako blizu, da bi dolgi snop svetlobe motil
voznika. Ob zasenčenju žarometov je treba prilagoditi hitrost
vozila dolžini osvetljenega dela ceste. Vožnja samo s pozicijskimi lučmi (luči za označevanje vozila) v cestnem prometu ni
dovoljena.
(3) Na cesti, osvetljeni s cestno razsvetljavo, ki zagotavlja
dobro vidnost, in v predoru ni dovoljeno uporabljati žarometov
z dolgim snopom svetlobe.
(4) Ob zmanjšani vidljivosti se praviloma uporablja zasenčene žaromete ali žaromete za meglo (meglenke) ali kombinacijo teh luči. Uporaba meglenk je dovoljena le, kadar je vidljivost
manjša od 50 m. Uporaba zadnjih meglenk ni dovoljena na
vozilu, za katerim vozi na majhni razdalji drugo vozilo (npr. v
koloni vozil).
(5) Luči in odsevniki na vozilu med vožnjo ne smejo biti
zakriti ali umazani.
(6) Voznik iz prvega odstavka tega člena mora voziti podnevi s prižganimi lučmi za dnevno vožnjo. Kot luči za dnevno
vožnjo se lahko uporabljajo tudi zasenčeni žarometi, katerih
svetilnost je v takem primeru lahko zmanjšana za največ 25%.
Luči za dnevno vožnjo ali zasenčeni žarometi, ki se uporabljajo kot luči za dnevno vožnjo, so lahko prižgane, ne da bi bile
sočasno prižgane pozicijske luči.
(7) Na vozišču ustavljeno ali parkirano vozilo mora biti
ponoči in ob zmanjšani vidljivosti osvetljeno s pozicijskimi lučmi. V naselju zadostuje, da je vozilo osvetljeno s pozicijskimi
lučmi na tisti strani vozila, ki je obrnjena proti sredini ceste.
Označitev vozila s pozicijskimi lučmi ni potrebna na cesti, na
kateri cestna razsvetljava zagotavlja dobro vidnost vozila ali
če je vozilo ustavljeno ali parkirano na označenem parkirnem
prostoru.
(8) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti ali v predoru ne uporabi luči
v skladu z drugim ali tretjim odstavkom tega člena.
(9) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju s četrtim, petim, šestim ali sedmim odstavkom tega člena.

64. člen
(1) Zvočne in svetlobne opozorilne znake sme uporabiti
voznik le kadar je ogrožen on sam ali kdo drug in pri prehitevanju zunaj naselja. Pri prehitevanju vprežnih vozil ali jahačev
in pri prehitevanju v naselju sme opozarjati le s svetlobnimi
opozorilnimi znaki. Pri dajanju svetlobnih opozorilnih znakov
mora paziti, da ne zaslepi drugega voznika.
(2) Voznik mora vklopiti varnostne utripalke na vozilu
tudi:
– pri vstopanju otrok v avtobus ali drugo motorno vozilo,
s katerim se opravlja prevoz skupine otrok, in izstopanju iz
njega;
– ko je treba opozoriti druge udeležence cestnega prometa na nevarnost na cesti, zlasti če je zadnji v ustavljeni ali
počasi vozeči koloni vozil na cesti zunaj naselja.
(3) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju z določbami tega člena.

Žaromet za osvetljevanje okolice vozila
62. člen
(1) Žaromet za osvetljevanje okolice vozila sme biti prižgan le pri opravljanju dela in ne sme slepiti ali kako drugače
motiti udeležencev cestnega prometa.
(2) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju z določbo tega člena.
Osvetlitev živali ali črede
63. člen
(1) Gonič, vodič živali ali črede in jahač mora poskrbeti, da
je žival ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti v cestnem prometu
označena s svetilko, čreda pa spredaj in zadaj z najmanj po
eno svetilko. Svetilke morajo oddajati belo svetlobo in morajo
biti nameščene tako, da jih lahko drugi udeleženci v cestnem
prometu pravočasno in zlahka opazijo. Jezdna žival je lahko
namesto svetilke označena z odsevnimi trakovi na spodnjih
delih nog.
(2) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek gonič, vodič
živali oziroma črede ali jahač, ki ravna v nasprotju z določbo
tega člena.

Tovor na vozilu
65. člen
(1) Tovor in naprave, ki so namenjene za prevoz ali pritrditev tovora, morajo biti na in v vozilu naložene in pritrjene
oziroma pokrite tako, da:
– ne predstavljajo nevarnosti ali ovire za druge udeležence cestnega prometa;
– ne povzročajo škode na cesti in objektih;
– ne onesnažujejo okolja;
– ne zmanjšujejo stabilnosti vozila;
– ne povzročajo več hrupa, kot je dovoljeno;
– ne zmanjšujejo preglednosti vozniku;
– ne zakrivajo naprav vozila, registrskih tablic in drugih
predpisanih označb;
– se ne razsipajo ali padajo z vozila.
(2) Če tovor, naložen na motornem ali priklopnem vozilu,
ali naprave, ki so namenjene za prevoz ali pritrditev tovora,
zakrivajo mesto, na katerem je nameščena registrska tablica
ali luči na zadnji strani vozila, mora biti kot najbolj izpostavljen
del na zadnji strani vozila nameščen nosilec z registrsko tablico
in predpisanimi lučmi in odsevniki.
(3) Tovor mora biti naložen in pritrjen v skladu s predpisom
ministra za promet, s katerim se podrobneje predpise način
namestitve, pritrditve in zavarovanja tovora na vozilu.
(4) Z globo 160 eurov se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila ali skupine vozil, ki opravlja prevoz, in oseba, ki
naloži tovor v nasprotju z določbami tega člena.
(5) Z globo najmanj 1.600 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki opravlja
prevoz, in pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
ki naloži tovor v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna
oseba pa z globo najmanj 160 eurov.
(6) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju z
določbami tega člena.
66. člen
(1) Tovor ne sme segati čez sprednji del vozila. Lažje
predmete je dovoljeno prevažati na zunanjem prtljažniku na
osebnem avtomobilu ali tovornem vozilu tako, da sega tovor
največ 1 m preko sprednjega dela vozila. Del tovora, ki sega
preko sprednjega dela vozila, ne sme biti nižje od nivoja strehe
vozila.
(2) Tovor lahko sega največ 1,5 m preko zadnjega dela
vozila oziroma skupine vozil, razen pri izrednih prevozih, ki se
opravljajo na podlagi dovoljenja pristojnega organa. Na tovornem ali priklopnem vozilu mora biti tovor oprt na najmanj 5/6
svoje dolžine.
(3) Na enoslednih vozilih tovor lahko sega največ pol metra
preko sprednjega in zadnjega dela vozila, njegova širina pa ne
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sme presegati enega metra. Na enoslednih vozilih ni dovoljeno
prevažati nezavarovanega nevarnega orodja (kose, vile ipd.).
(4) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(5) Z globo najmanj 1.200 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki opravlja
prevoz, in pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
ki naloži tovor v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna
oseba pa z globo najmanj 120 eurov.
(6) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju z
določbami tega člena.
Označevanje tovora
67. člen
(1) Če sega tovor več kot 1 m preko zadnjega dela vozila,
mora biti na najbolj izpostavljeni točki označen:
– na osebnih avtomobilih, trikolesih, lahkih štirikolesih,
štirikolesih in lahkih priklopnikih, ki jih vlečejo osebni avtomobili
– s tablo, veliko najmanj 25 × 25 cm, pobarvano izmenično s
poševnimi trakovi oranžne in bele barve, ki odseva svetlobo,
nameščeno prečno na smer vožnje;
– na drugih vozilih – s tablo, veliko 50 × 50 cm, pobarvano
izmenično s poševnimi trakovi oranžne in bele barve, ki odseva
svetlobo, nameščeno prečno na smer vožnje.
(2) Ob zmanjšani vidljivosti in ponoči je treba znaku iz
druge alineje prejšnjega odstavka dodati rdečo neslepečo luč.
(3) Izjemoma je lahko podnevi ob dobri vidljivosti tovor, ki
se prevaža na osebnem avtomobilu, označen z rdečo tkanino,
veliko najmanj 50 x 50 cm.
(4) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(5) Z globo najmanj 1.600 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pa z globo
najmanj 160 eurov.
68. člen
(1) Če sega tovor čez vozilo na bočnih straneh, mora biti
glede na vrsto vozila označen na bočno najbolj izpostavljenih
mestih na sprednji in zadnji strani s tablami iz prve oziroma
druge alineje prvega odstavka prejšnjega člena, ki morajo biti
nameščene prečno na smer vožnje. Ponoči in ob zmanjšani
vidljivosti mora biti tak tovor označen na bočno najbolj izpostavljenih mestih tudi z belima lučema na sprednji strani in z
rdečima lučema na zadnji strani.
(2) V primeru, da tovor na vozilu zakriva vidno polje v
vzvratnih ogledalih, je treba namestiti dodatni vzvratni ogledali,
ki omogočata normalno vidno polje. Dodatnih vzvratnih ogledal ni treba namestiti na vozila, s katerimi se opravlja izredni
prevoz, pri katerem zagotavljata varnost prevoza najmanj dve
spremljevalni vozili.
(3) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(4) Z globo najmanj 1.600 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pa z globo
najmanj 160 eurov.
Obremenitev vozila
69. člen
(1) Skupna masa vozila ne sme presegati največje dovoljene mase vozila. Tovor ne sme obremenjevati posameznih
osi vozila nad dovoljeno osno obremenitvijo po določilih proizvajalca 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
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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
podjetnik 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.
Izredni prevoz
70. člen
(1) Tovor ne sme obremenjevati posameznih osi vozila 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 obremenitvi motornih in priklopnih vozil. Odmiki niso dovoljeni pri tehtanju
vozil, za katera je izdano dovoljenje iz prejšnjega odstavka.
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(3) Izredni prevoz je mogoč le pod pogoji, navedenimi v
dovoljenju.
(4) Izredni prevoz brez dovoljenja je mogoč le v primerih
in pod pogoji, določenimi v predpisih o cestah. Brez dovoljenja
je mogoč tudi pri vleki pokvarjenega ali poškodovanega 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 izvajanje izrednih prevozov glede na kategorijo spremljanja usposobljen po predpisanem programu.
(6) Minister, pristojen za promet, predpiše program usposabljanja za spremljevalce izrednih prevozov, pogoje, ki jih
mora izpolnjevati izobraževalna ali druga organizacija za izvajanje tega programa, obrazec potrdila o uspešno opravljenem
programu, način vodenja evidence o izdanih potrdilih in pooblasti organizacije za izvajanje tega programa.
(7) Voznik, ki opravlja prevoz v nasprotju s prvim odstavkom 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 dovoljene s predpisi ali odrejene na cesti s prometnimi znaki ali če
osna obremenitev ne presega do vključno 10 odstotkov največje 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 obremenitev ne presega 10 odstotkov največje 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 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 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 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
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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 obremenitev 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 obremenitev 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 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.
(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 odstavkom 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.
Nalaganje in razlaganje tovora
71. člen
(1) Nalaganje ali razlaganje tovora na cesti je dovoljeno
pod pogojem, da zaradi tega ni ustavljen promet vozil ali onemogočen promet drugih udeležencev cestnega prometa.
(2) Če je vozilo ustavljeno na cesti zaradi nalaganja ali
razlaganja tovora, ustavitev ne sme trajati dlje, kot je nujno
potrebno.
(3) Če je treba zaradi nalaganja ali razlaganja tovora vozilo ustaviti na pešpoti ali kolesarski poti, mora imeti voznik za
to dovoljenje pristojnega organa lokalne skupnosti.
(4) Z nalaganjem ali razlaganjem tovora se ne sme onesnažiti ceste ali povzročiti čezmernega hrupa.
(5) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(6) Z globo najmanj 1.200 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju z določbami tretjega odstavka tega člena, odgovorna
oseba pravne osebe pa z globo najmanj 120 eurov.
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IV. POSEBNE OBVEZNOSTI VOZNIKOV
Prepoved uporabe določenih naprav ali opreme
72. člen
(1) Voznik in učitelj vožnje med vožnjo ne sme uporabljati
opreme ali naprav na način, ki bi zmanjševale njegovo slušno
ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila (maska,
slušalke, telefon itd.).
(2) Voznik med vožnjo ne sme poslušati radia ali drugih
zvočnih naprav s takšno glasnostjo, ki mu onemogoča normalno slušno zaznavanje v cestnem prometu.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena sme voznik,
razen kandidat za voznika, ki ga učitelj vožnje uči vožnje motornega 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 telefoniranje 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.
(4) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik
oziroma učitelj vožnje motornega vozila, ki ravna v nasprotju z
določbami tega člena.
(5) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju z
določbami tega člena.
Trajanje vožnje
73. člen
(prenehal veljati)
Odmor
74. člen
(prenehal veljati)
Dnevni počitek
75. člen
(prenehal veljati)
Prekinitev dnevnega počitka
76. člen
(prenehal veljati)
Tedenski počitek
77. člen
(prenehal veljati)
Prepovedano nagrajevanje
78. člen
(prenehal veljati)
Tahograf
79. člen
(prenehal veljati)
Zapisni list in zapisna kartica
80. člen
(prenehal veljati)

Uradni list Republike Slovenije
Izjeme
81. člen
(prenehal veljati)
Gospodarska vožnja
82. člen
(1) Gospodarske vožnje se smejo opravljati v kmetijski
dejavnosti z delovnimi stroji ali z vozili za prevoz tovora, pri
prevozu oseb v okviru turistične ponudbe pa tudi s cestnim
turističnim vlakom. Gospodarske vožnje se lahko opravljajo le
na kratkih razdaljah na nekategoriziranih, občinskih in državnih
cestah.
(2) Ob upoštevanju prostega profila ceste in cestnih
objektov lahko odstopa širina vozila ali skupine vozil, s katerim
se pri gospodarski vožnji opravlja prevoz tovora, od določil
tega zakona oziroma predpisov, izdanih na njegovi podlagi, za
največ 20%, višina pa za največ 10%.
(3) Če v skladu s prejšnjim odstavkom širina tovora presega predpisano, mora biti tovor na najbolj izpostavljenih bočnih
točkah na sprednji in zadnji strani označen s predpisanimi
tablami na način, določen prvem odstavku 68. člena tega
zakona. Cestni turistični vlak mora biti na vlečnem in na zadnjem priklopnem vozilu označen z dobro vidnima rumenima
utripajočima lučema.
(4) Gospodarske vožnje se smejo opravljati le podnevi.
Na cesti, osvetljeni s cestno razsvetljavo, ki zagotavlja dobro
vidnost vozil, se lahko ponoči opravljajo vožnje s cestnim turističnim vlakom. Na cesti, na kateri je največja dovoljena hitrost
v skladu z drugim odstavkom 32. člena tega zakona večja od
50 km/h, je vožnja cestnega turističnega vlaka prepovedana.
(5) Če se gospodarske vožnje opravljajo zgoščeno na
določenem območju in v določenem časovnem obdobju, mora
upravljavec ceste na to opozoriti druge udeležence cestnega
prometa s predpisano prometno signalizacijo. Cesto ali njen
del, po katerem poteka proga cestnega turističnega vlaka, mora
označiti s predpisano prometno signalizacijo ter urediti in označiti
končni postaji in morebitna vmesna postajališča. Končni postaji
cestnega turističnega vlaka morajo biti zunaj vozišča.
(6) Prevoz oseb s cestnim turističnim vlakom zunaj označene proge iz prejšnjega odstavka je prepovedan.
(7) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim, četrtim ali šestim
odstavkom tega člena.
(8) Z globo najmanj 2.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pa z globo
najmanj 200 eurov.
Varnostni pas
83. člen
(1) Med vožnjo morajo biti voznik in potniki oziroma potnice (v nadaljnjem besedilu: potnik) v motornem vozilu, na vseh
sedežih, kjer so vgrajeni varnostni pasovi, pripeti na način, ki
ga je predvidel proizvajalec oziroma proizvajalka (v nadaljnjem
besedilu: proizvajalec) vozila glede na konstrukcijo zadrževalnega sistema.
(2) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za avtobuse mestnega potniškega prometa in za avtobuse, ki imajo
stojišča, na katerih potniki stojijo.
(3) Varnostnega pasu ni treba uporabljati osebi iz prvega
odstavka tega člena, ki z veljavnim zdravniškim potrdilom dokaže, da pasu zaradi zdravstvenih razlogov ne more uporabljati.
(4) Minister, pristojen za zdravje, izda natančnejši predpis
o zdravstvenih razlogih, zaradi katerih osebam iz prejšnjega
odstavka ni treba uporabljati varnostnih pasov ter o obliki in
vsebini zdravniškega potrdila.
(5) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik ali
potnik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
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Zaščitna čelada
84. člen
(1) Voznik in potnik na kolesu z motorjem, motornem
kolesu, trikolesu, lahkem štirikolesu in štirikolesu brez zaprte
kabine, mora med vožnjo nositi na glavi pripeto homologirano
zaščitno motoristično čelado.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka zaščitne
čelade ni treba uporabljati vozniku in potniku na vozilu z vgrajenim zadrževalnim sistemom, ki izpolnjuje pogoje, predpisane
s posebnim predpisom, ki ga izda minister, pristojen za homologacijo vozil, kadar uporabljata v vozilo vgrajeni zadrževalni
sistem.
(3) 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. Enako velja
tudi za otroka, ki se na kolesu ali kolesu s pomožnim motorjem
vozi kot potnik.
(4) Jahač mora imeti med ježo na glavi zaščitno čelado.
(5) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik ali
potnik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, in
jahač, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom.
Vleka pokvarjenega vozila
85. člen
(1) Vleka dvoslednega motornega vozila je dovoljena le,
če se to zaradi okvare ne more premikati samo. Vleka enoslednega vozila je prepovedana.
(2) Vleka pokvarjenega vozila je prepovedana na avtocesti in na cesti, rezervirani za motorna vozila.
(3) Če se dvosledno motorno vozilo pokvari na cesti
iz prejšnjega odstavka, je vleka dovoljena le do najbližjega
izvoza.
(4) V vlečenem vozilu ne sme biti potnikov.
(5) Med vleko morata imeti obe vozili vklopljene varnostne
utripalke. Če katero od vozil nima varnostnih utripalk ali te ne
delujejo, mora biti na vlečnem vozilu prižgana najmanj ena
rumena utripajoča luč, ki mora biti dobro vidna z vseh strani.
Če rumena utripajoča luč ni dobro vidna z zadnje strani, mora
biti taka luč tudi na vlečenem vozilu.
(6) Ne glede na določbi drugega in tretjega odstavka tega
člena je po avtocesti ali cesti, rezervirani za motorna vozila,
dovoljena vleka pokvarjenega tovornega vozila ali avtobusa
do najbližjega kraja, kjer je mogoče okvaro odpraviti, če vleka
takega vozila po cesti nižje kategorije ni mogoča.
(7) Pri vleki po avtocesti ali cesti, rezervirani za motorna
vozila, mora biti vlečeno vozilo oprto na vlečno vozilo ali na
priklopno vozilo za vleko pokvarjenih vozil, na obeh vozilih
pa morata biti prižgani najmanj po dve dobro vidni rumeni
utripajoči luči, in sicer na vlečnem vozilu na sprednji strani, na
vlečenem vozilu pa na zadnji strani.
(8) Z globo 60 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(9) Z globo najmanj 600 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pa z globo
najmanj 60 eurov.
86. člen
(1) Pokvarjeno motorno vozilo je dovoljeno vleči z vrvjo
ali drogom:
– z vrvjo samo trikolo, lahko štirikolo, štirikolo ali osebni
avtomobil, ki ima brezhibno delovno zavoro in brezhibno napravo za upravljanje, ki delujeta tudi, kadar motor ne deluje,
– z drogom vozilo, ki ima brezhibno napravo za upravljanje, če pa njegova skupna masa presega maso vlečnega
vozila, pa tudi brezhibno delovno zavoro, ki deluje tudi, kadar
motor ne deluje.
(2) Če pogoj iz prejšnjega odstavka ni izpolnjen, se lahko
vleče motorno vozilo le tako, da je oprto na vlečno vozilo.

Št.

56 / 6. 6. 2008 /

Stran

6039

(3) Pri vleki z vrvjo razdalja med vlečnim in vlečenim vozilom ne sme biti manjša od 3 m in ne večja od 5 m.
(4) Motornega vozila, ki ni registrirano, ni dovoljeno vleči
z vrvjo ali drogom.
(5) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(6) Z globo najmanj 1.200 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pa z globo
najmanj 120 eurov.
87. člen
(1) Vlečeno vozilo sme upravljati oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 138. člena tega zakona.
(2) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek oseba, ki
ravna v nasprotju z določbo tega člena.
(3) Z globo najmanj 2.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki odredi
vožnjo v nasprotju z določbo tega člena, odgovorna oseba pa
z globo najmanj 200 eurov.
88. člen
(1) Vleka pokvarjenega motornega vozila s pripetim priklopnim vozilom je dovoljena le do najbližjega primernega prostora zunaj vozišča, kjer se priklopno vozilo izloči iz prometa.
(2) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju z določbo tega člena.
89. člen
(1) Pri vleki ponoči morajo biti na vlečenem vozilu prižgane najmanj pozicijske luči. Na vlečnem vozilu mora biti prižgana
najmanj ena rumena utripajoča luč, ki mora biti dobro vidna z
vseh strani. Če rumena utripajoča luč ni dobro vidna z zadnje
strani, mora biti taka luč tudi na vlečenem vozilu.
(2) Kadar je vidljivost zmanjšana na manj kot 50 metrov,
je vleka pokvarjenih vozil prepovedana. Če se takšne razmere pojavijo med vleko ali se vozilo na cesti pokvari v takšnih
razmerah, je vleka dovoljena le do najbližjega kraja, kjer je
mogoče pokvarjeno vozilo izločiti iz prometa.
(3) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(4) Z globo najmanj 1.200 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pa z globo
najmanj 120 eurov.
Vleka priklopnega vozila
90. člen
(1) Z motornim vozilom je dovoljeno vleči največ eno priklopno vozilo, s traktorjem in pri gospodarski vožnji pa največ
dve priklopni vozili, razen pri gospodarski vožnji za prevoz
oseb v turistične namene (turistični vlak), pri kateri so dovoljena
največ tri priklopna vozila.
(2) Z motornim vozilom je dovoljeno vleči priklopno vozilo
le, če je na vozilu vgrajena homologirana vlečna naprava tako,
kot je določil proizvajalec vozila.
(3) Vlečna naprava ne sme biti obremenjena bolj, kot to
dovoljuje proizvajalec vozila oziroma proizvajalec vlečne naprave. Pri tem je treba paziti, da se ne obremeni nižja vrednost.
(4) V primeru, da priklopno vozilo ali tovor na njem zakriva vidno polje v vzvratnem ogledalu vlečnega vozila, morata
biti na vlečnem vozilu nameščeni dodatni vzvratni ogledali, ki
omogočata normalno vidno polje.
(5) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju s prvim ali tretjim odstavkom tega člena.
(6) Z globo 60 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju z drugim ali četrtim odstavkom tega člena.
(7) Z globo najmanj 1.200 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pa z globo
najmanj 120 eurov.
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V. VARSTVO UDELEŽENCEV CESTNEGA PROMETA
Varstvo otrok
91. člen
(1) Otroci morajo biti kot udeleženci v cestnem prometu
deležni posebne pozornosti in pomoči vseh drugih udeležencev.
(2) Kadar je treba poskrbeti za varnost otrok, posebno
če se pričakuje večje število otrok na enem mestu (prihod ali
odhod iz šole, vrtca ipd.), lahko šole, organizirane skupine
staršev, organizacije za varnost cestnega prometa, ustanove,
društva ali druge institucije organizirajo in izvajajo varstvo otrok
v cestnem prometu.
(3) Pri varovanju otrok iz prejšnjega odstavka na prehodu
za pešce, mora biti oseba, ki varuje otroke pri prečkanju vozišča, stara najmanj 21 let. Oblečena mora biti v oblačila živo
rumene barve z vdelanimi odsevnimi trakovi bele barve, pri varovanju pa mora uporabljati predpisani, obojestransko označeni
prometni znak »ustavi«, s katerim ustavi prometni tok vozil in
omogoči otrokom varno prečkanje vozišča.
(4) Voznik mora na znak iz prejšnjega odstavka ustaviti
vozilo pred prehodom za pešce in pustiti otroke mimo.
(5) Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci
so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki oziroma
mladoletnice (v nadaljnjem besedilu: mladoletniki), če to dovolijo starši, posvojitelji oziroma posvojiteljice (v nadaljnjem
besedilu: posvojitelji), skrbniki oziroma skrbnice (v nadaljnjem
besedilu: skrbniki) oziroma rejniki oziroma rejnice (v nadaljnjem besedilu: rejniki) otroka. Otroci, ki obiskujejo prvi razred
osnovne šole, lahko prihajajo v območju umirjenega prometa in
v območju za pešce v šolo tudi brez spremstva, če to dovolijo
starši, posvojitelji, skrbniki oziroma rejniki.
(6) Otroci smejo samostojno sodelovati v cestnem prometu šele, ko se starši, posvojitelji, skrbniki oziroma rejniki prepričajo, da so otroci sposobni razumeti nevarnosti v prometu in da
so seznanjeni s prometnimi razmerami na prometnih površinah,
kjer se srečujejo s cestnim prometom.
(7) O kršitvi določb tega zakona, ki jo stori otrok ali mladoletnik, sme policist obvestiti njegove starše, posvojitelje,
skrbnike oziroma rejnike.
(8) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena.
Prevoz skupine otrok
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 prevozu,
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 najmanj 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. Voznik, ki poklicno vozi avtobus kategorije D1 manj kot eno leto,
sme prevažati skupino otrok z avtobusom, ki nima več kot 16
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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 samostojni 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, izvedba 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 varno voziti, sme policiji predlagati, da pred začetkom ali nadaljevanjem vožnje policist preveri njegovo psihofizično stanje, kot
je določeno v 131. in 132. členu tega zakona.
(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 šolstvo 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 podzakonskim 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.
93. člen
(1) Otroci morajo ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti med
hojo po cesti nositi na vidnem mestu na strani, ki je obrnjena
proti vozišču, odsevnik, ki ne sme biti rdeče barve in katerega
odsevna površina na vsaki strani meri najmanj 20 cm2.
(2) Učenci oziroma učenke prvega in drugega razreda
osnovne šole, morajo na poti v šolo in iz nje nositi poleg odsevnika iz prejšnjega odstavka tudi rumeno rutico, nameščeno
okoli vratu.
Odgovornost staršev, posvojiteljev, skrbnikov in rejnikov
94. člen
(1) Če otrok ali mladoletnik prekrši predpise o varnosti
cestnega prometa, pa je prekršek posledica opustitve dolžne
skrbi ali nadzorstva nad njim, se za prekršek opustitve dolžne
skrbi ali nadzorstva kaznujejo z globo najmanj 80 eurov njegovi
starši, posvojitelji, skrbniki oziroma rejniki.
(2) Starši, posvojitelji, skrbniki oziroma rejniki so v primeru
iz prejšnjega odstavka dolžni plačati tudi stroške iz 24., 123.,
240., 241., 243. in 248. člena tega zakona.
(3) Opustitev dolžne skrbi ali nadzorstva iz prvega odstavka tega člena nastopi zlasti tedaj, ko starši, posvojitelji, skrbniki
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oziroma rejniki omogočijo, dovolijo ali dopustijo vožnjo vozila v
nasprotju s predpisi o varnosti cestnega prometa.
Pešci
95. člen
(1) Pešci morajo uporabljati prometne površine, namenjene hoji pešcev.
(2) Če na vozišču ali ob njem ni pasu za pešce, pešpoti ali
pločnika, je pa kolesarska pot ali steza, smejo hoditi pešci po
kolesarski poti ali stezi, vendar tako, da ne ovirajo kolesarjev
in voznikov koles s pomožnim motorjem.
(3) Pešec ne sme hoditi po vozišču ali se zadrževati na
njem, prav tako ne sme nanj nenadoma stopiti.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka smejo hoditi
pešci po vozišču tam, kjer ni pločnika, pešpoti ali kolesarske
steze. Pešci morajo hoditi ob levem robu vozišča v smeri
hoje.
(5) Izjemoma lahko pešci hodijo po desni strani vozišča v
smeri hoje, kjer je to zanje varneje (nepregledni ovinek, ovira
na vozišču ipd.).
(6) Pešec, ki potiska enosledno vozilo, ročni voziček ali
drugo prevozno sredstvo in organizirana skupina pešcev, mora
v primeru iz četrtega odstavka tega člena hoditi ob desnem
robu vozišča v smeri hoje. Pešec, ki potiska ob sebi enosledno
vozilo, ga mora voditi na svoji levi strani. Določba velja tudi za
osebo, ki se vozi v invalidskem vozičku.
(7) Pešec mora prečkati vozišče na prehodu za pešce,
če je ta oddaljen od njega manj kot 100 metrov. Pešec ne sme
prečkati vozišča zunaj prehoda za pešce, če sta smerni vozišči
fizično ločeni ali ju loči neprekinjena ločilna črta.
(8) Pešec mora prečkati vozišče brez ustavljanja in po
najkrajši poti. Preden stopi na vozišče, se mora prepričati, če
to lahko varno stori.
(9) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek pešec, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim, četrtim, šestim, sedmim
ali osmim odstavkom tega člena.
(10) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek organizator
skupine pešcev, ki ne zagotovi hoje organizirane skupine skladno s šestim odstavkom tega člena.
Posebna prevozna sredstva
96. člen
(1) Posebna prevozna sredstva so invalidski vozički, otroška prevozna sredstva ter športni pripomočki in naprave, ki
omogočajo gibanje, hitrejše od hoje pešca, kot so: skiro, kotalke, rolke, rolerji, smuči, sanke, otroško kolo in po namenu
uporabe podobna prevozna sredstva, ki niso vozila po tem
zakonu.
(2) Posebna prevozna sredstva se smejo v cestnem prometu uporabljati le na pločnikih, poteh za pešce in kolesarskih
poteh ter na območjih za pešce in območjih umirjenega prometa. 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 preseči največje hitrosti, s kakršno se lahko gibljejo pešci.
(3) Posebnih prevoznih sredstev ni dovoljeno uporabljati
na vozišču ceste, namenjene prometu motornih vozil.
(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.
(5) Za promet posebnih prevoznih sredstev se uporabljajo
predpisi, ki se uporabljajo za pešce oziroma kolesarje.
(6) Uporaba posebnih prevoznih sredstev, ki jih poganja
motor, in ki presegajo hitrost gibanja pešcev (gokart, motorne
sani, miniaturna motorna vozila ipd.), v cestnem prometu ni
dovoljena. Izjemoma je dovoljena uporaba motornih sani v
cestnem prometu, če je to potrebno za reševanje človeških
življenj ali premoženja, preprečitev ali odpravo velike materi-
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alne škode ali odpravo posledic onesnaženja okolja. V takih
primerih sme v skladu s prometnimi pravili, ki se uporabljajo za
vožnjo motornih vozil, upravljati motorne sani oseba, ki sme
voziti motorno vozilo.
(7) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek oseba, ki
ravna v nasprotju z drugim ali tretjim odstavkom tega člena.
(8) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek oseba, ki
ravna v nasprotju s petim odstavkom tega člena.
Osvetlitev pešcev
97. člen
(1) Pešec, ki vleče ali potiska po vozišču ročni voziček ali
se vozi po vozišču v invalidskem vozičku, mora imeti ponoči
in ob zmanjšani vidljivosti na vozičku prižgano najmanj eno
svetilko, ki oddaja belo svetlobo, pritrjeno na levi strani, ki mora
biti vidna od spredaj in zadaj. Svetloba svetilke ne sme slepiti
drugih udeležencev v cestnem prometu.
(2) Pešec, ki ponoči hodi zunaj naselja ali v neosvetljenem naselju, kjer ni pločnika ali pešpoti, po vozišču ali tik ob
njem, mora nositi na vidnem mestu na strani, ki je obrnjena
proti vozišču, svetilko, ki oddaja belo svetlobo, ki je vidna s
sprednje in zadnje strani ali odsevni telovnik živo rumene ali
oranžne barve z vdelanimi odsevnimi trakovi bele barve, ali
odsevnik iz prvega odstavka 93. člena tega zakona.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka mora organizirana skupina pešcev, ki hodi ponoči zunaj naselja ali v
neosvetljenem naselju po vozišču, uporabljati na začetku in na
koncu skupine najmanj po eno svetilko, ki oddaja belo svetlobo.
Svetilke morajo biti nameščene tako, da jih lahko drugi udeleženci v cestnem prometu pravočasno opazijo.
(4) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek pešec, ki
ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(5) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek organizator
skupine pešcev, če skupina ni osvetljena, kot to določa tretji
odstavek tega člena.
Območje umirjenega prometa
98. člen
(1) Za območje umirjenega prometa lahko pristojni organ
določi del ceste ali cesto v naselju ali del naselja.
(2) V območju umirjenega prometa imajo pešci prednost
pred drugimi udeleženci cestnega prometa.
(3) Vozniki morajo v območju umirjenega prometa voziti
posebno previdno, še zlasti pa morajo biti pozorni na otroke, ki
jim je dovoljena igra v tem območju.
(4) V območju umirjenega prometa so prepovedane prireditve na cestah, v katerih so udeležena motorna vozila v
vožnji.
(5) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ne
potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju z drugim,
ali tretjim odstavkom tega člena.
(6) Z globo 160 eurov se kaznuje voznik motornega vozila, ki ravna v nasprotju z drugim ali tretjim odstavkom tega
člena.
(7) Z globo najmanj 4.000 eurov se kaznuje za prekršek
organizator prireditve, ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom
tega člena, odgovorna oseba pa z globo najmanj 400 eurov.
Območje za pešce
99. člen
(1) Pristojni organ lahko določi kot območje za pešce del
ceste ali cesto v naselju ali del naselja.
(2) V območjih za pešce je dovoljen tudi promet uporabnikov posebnih prevoznih sredstev in kolesarjev, vendar le tako,
da ne ovirajo ali ogrožajo pešcev.
(3) V območju za pešce smejo zaradi opravljanja dejavnosti zapeljati vozila nujne medicinske pomoči, gasilska vozila,
vozila zaščite in reševanja, vozila policije, vozila, s katerimi se
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opravljajo naloge občinskega redarstva, vozila, ki se uporabljajo za vzdrževanje cest in vozila za zbiranje in odvoz odpadkov
in vozila, ki jih vozijo vozniki iz prvega odstavka 53. člena tega
zakona. Druga vozila smejo zapeljati v območje za pešce le, če
je to dovoljeno s predpisano prometno signalizacijo.
(4) Z globo 160 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju z drugim ali tretjim odstavkom tega člena.
Območje omejene hitrosti
100. člen
Za območje omejene hitrosti lahko pristojni organ določi
naselje ali del naselja, ki predstavlja funkcionalno celoto, v
kateri je treba zaradi gostote ali drugih značilnosti prometa
pešcev ali kolesarjev in njihove varnosti omejiti hitrost na manj
kot 50 km/h.
Vstopanje in izstopanje potnikov
101. člen
(1) Mimo avtobusa, ustavljenega na postajališču, morajo
vozniki voziti tako, da je zagotovljena varnost pešcev. Če potniki vstopajo ali izstopajo, je treba voziti mimo z zmanjšano
hitrostjo in posebno previdno.
(2) Vozilu iz prejšnjega odstavka je treba v naselju omogočiti speljevanje s postajališča, ko voznik to nakaže s predpisanim znakom. Da bi mu to omogočili, morajo drugi udeleženci
v cestnem prometu zmanjšati hitrost in, če je potrebno, tudi
ustaviti. Voznik avtobusa sme dati znak, da bo odpeljal s postajališča, šele ko zapre vrata in je pripravljen za vključitev v
cestni promet. V promet se sme vključiti le, če s tem ne ogroža
drugih udeležencev cestnega prometa.
(3) Mimo vozila, ustavljenega na cesti zunaj vozišča, ki je
posebej označeno za prevoz otrok in ima vključene varnostne
utripalke, ker otroci vstopajo ali izstopajo, je voznik dolžan
voziti z zmanjšano hitrostjo in posebno previdno ter po potrebi
vozilo ustaviti.
(4) Kadar je vozilo, ki je posebej označeno za prevoz
otrok in ima vključene varnostne utripalke, ker otroci vstopajo
ali izstopajo, ustavljeno na smernem vozišču, vožnja mimo
za vozila, ki vozijo po istem smernem vozišču, ni dovoljena,
vozniki vozil, ki vozijo mimo po smernem vozišču za vožnjo
v nasprotni smeri, pa morajo voziti z zmanjšano hitrostjo in
posebno previdno ter po potrebi vozilo ustaviti.
(5) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
(6) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek voznik
motornega vozila, ki ravna v nasprotju s tretjim ali četrtim odstavkom tega člena. Izreče se mu tudi 4 kazenske točke.
(7) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju z
določbami tega člena.
Prevoz oseb
102. člen
(1) V motornem in priklopnem vozilu ali na njem se sme
voziti le toliko oseb, kolikor je v vozilu sedežev oziroma stojišč.
(2) V bivalnem in lahkem priklopniku ni dovoljeno prevažati oseb.
(3) Voznik sme v avtobusu, ki v prometnem potrdilu nima
vpisanih stojišč, voziti le toliko oseb, kolikor ima vozilo vgrajenih sedežev. Potniki morajo med vožnjo sedeti na sedežih,
vgrajenih v vozilu.
(4) Voznik ne sme pričeti z vožnjo avtobusa, dokler potniki
niso varno vstopili oziroma izstopili, in dokler vrata avtobusa
niso zaprta.
(5) Na delovnem vozilu, ki ima prigrajena stojišča ali
sedeže, se sme voziti le toliko oseb, kolikor je teh stojišč ali
sedežev. Na delovnem vozilu v cestnem prometu mora biti v
takem primeru prižgana rumena utripajoča luč.
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(6) V bivalnem vozilu se sme voziti le toliko oseb, kolikor
je v prometnem potrdilu vpisanih sedežev. Potniki morajo med
vožnjo sedeti na sedežih.
(7) Na sedežu poleg voznika ni dovoljeno voziti osebe, ki
je očitno pod vplivom alkohola, mamil ali psihoaktivnih zdravil.
(8) Na tovornem vozilu oziroma na priklopnem vozilu, ki
ga vleče traktor, se sme voziti v prostoru za tovor največ pet
oseb, ki so potrebne za nalaganje oziroma razlaganje tovora.
(9) Osebe, ki se vozijo v vozilih iz petega ali osmega odstavka tega člena, ne smejo biti očitno pod vplivom alkohola,
mamil ali psihoaktivnih zdravil.
(10) Osebe iz osmega odstavka tega člena ne smejo v
vozilu stati, sedeti na stranicah tovornega prostora ali na nestabilnem oziroma nepritrjenem tovoru, kot tudi ne na tovoru,
ki presega višino stranic tovornega prostora.
(11) Na tovornem vozilu, ki nima stranic tovornega prostora, in na prekucniku ni dovoljeno voziti oseb.
(12) Na traktorju in delovnem stroju se sme poleg voznika
voziti druga oseba le, če je v ta namen na njem vgrajen sedež
za prevoz oseb, ki je vpisan v prometnem potrdilu. Otrok, mlajši
od 12 let, se sme na traktorju ali na delovnem stroju voziti le,
če je zavarovan z njegovi telesni rasti primernim zadrževalnim
sistemom.
(13) Na traktorskem priključku, na priključku delovnega
stroja ali motokultivatorja ni dovoljeno prevažati osebe.
(14) Med vožnjo v dvoslednem motornem vozilu z vgrajenim zadrževalnim sistemom mora biti otrok, mlajši od 12 let ali
manjši od 150 cm, zavarovan z zadrževalnim sistemom, ki je
primeren otrokovi telesni rasti in telesni masi. V osebnem avtomobilu, v katerem zaradi konstrukcijskih lastnosti avtomobila
otroka ni mogoče zavarovati na tak način, sme sedeti tak otrok
le na zadnjem sedežu.
(15) Voznik začetnik ne sme voziti vozila, s katerim se
opravlja javni prevoz potnikov ali prevoz oseb za lastne potrebe.
(16) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(17) Z globo najmanj 1.200 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki odredi
vožnjo v nasprotju s prvim, drugim, tretjim, petim, osmim, enajstim, dvanajstim, trinajstim ali petnajstim odstavkom tega člena,
odgovorna oseba pa z globo najmanj 120 eurov.
Kolesa in kolesa s pomožnim motorjem
103. člen
(1) Kolesarji morajo voziti po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti. Kjer teh prometnih površin ni, smejo
voziti ob desnem robu smernega vozišča v smeri vožnje.
(2) Kolesarji morajo voziti drug za drugim, razen na kolesarski poti, kjer smeta voziti dva kolesarja vzporedno, če širina
poti to omogoča.
(3) Med vožnjo s kolesom je prepovedano:
1. izpustiti iz rok krmilo kolesa;
2. dvigniti noge s pedal;
3. voditi, vleči ali potiskati druga vozila;
4. pustiti se vleči ali potiskati;
5. prevažati predmete, ki ovirajo kolesarja pri vožnji;
6. voziti druge osebe, razen če ta zakon ne določa drugače.
(4) Če je kolesu dodano priklopno vozilo, mora biti vez
med kolesom in priklopnim vozilom takšna, da kolesar lahko
obvlada kolo in priklopno vozilo in da se priklopno vozilo ne
more samo odpeti. Priklopno vozilo ne sme biti širše od 80 cm.
Na sredini zadnje strani priklopnega vozila mora biti nameščen rdeč odsevnik, predpisan za priklopna vozila, ponoči in
ob zmanjšani vidljivosti pa mora biti nad njim prižgana rdeča
pozicijska luč.
(5) V priklopnem vozilu, ki je dodano kolesu, ni dovoljeno
prevažati oseb, razen v priklopnem vozilu, konstruiranem in
namenjenem za prevoz enega ali dveh otrok. Takšno priklopno
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vozilo mora ustrezati pogojem iz prve in četrte alineje šestega
odstavka tega člena.
(6) Na kolesu je dovoljeno prevažati otroka mlajšega od
osem let, če je na kolesu pritrjen poseben sedež za otroka in
je kolo dodatno opremljeno s stopalkami za noge, ki morajo biti
prilagojene velikosti otroka. Sedež za otroka mora biti narejen
tako:
– da ustreza velikosti otroka;
– da je trdno povezan s kolesom;
– da je nameščen tako, da ne ovira voznika, mu ne zmanjšuje preglednosti in gibljivosti;
– da onemogoča poškodovanje otroka.
(7) Dve ali več oseb se sme voziti le na kolesu posebne
konstrukcije, ki je izdelano tako, da omogoča varno vožnjo
dveh ali več oseb in mora imeti za vsako osebo poseben sedež,
držalo za roke in pedala.
(8) Na kolesu in v priklopnem vozilu, ki je dodano kolesu,
sme prevažati otroka le polnoletna oseba.
(9) Voznik kolesa mora imeti ponoči in ob zmanjšani
vidljivosti prižgano na sprednji strani belo luč za osvetljevanje
ceste, na zadnji strani pa rdečo pozicijsko luč. Na zadnji strani
kolesa mora imeti nameščen rdeč odsevnik, na obeh straneh
pedal rumene ali oranžne odsevnike, na kolesih pa rumene ali
oranžne bočne odsevnike.
(10) Parkirano kolo mora biti postavljeno tako, da ne ovira
prometa.
(11) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za kolo s
pomožnim motorjem.
(12) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek oseba, ki
ravna v nasprotju s šestim, osmim ali desetim odstavkom tega
člena.
(13) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek oseba, ki
ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim, četrtim, petim, sedmim ali devetim odstavkom tega člena.
103.a člen
(1) Ne glede na drugi odstavek prejšnjega člena smejo
kolesarji, ki imajo licenco Kolesarske zveze Slovenije ali ustrezne 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 vozišču 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 čelado.
(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 morajo kolesarji predložiti pri nadzoru na vpogled.
(6) Kolesar, ki med treningom na javni cesti vozi v nasprotju z določbami tega člena, se kaznuje z globo 100 eurov.
Motorna kolesa in kolesa z motorjem
104. člen
(1) Motornemu kolesu sme biti priklopljen lahki priklopnik
za prtljago na največ dveh kolesih, ki ga vleče za seboj. Ta
priklopnik ne sme biti širši od enega metra in mora biti pripet
tako, da se ne more sam odpeti in da je zagotovljena njegova
stabilnost.
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(2) Voznik motornega kolesa sme prevažati potnika samo,
če je na vozilu vgrajen za potnika poseben sedež in stopalke za
noge ali če ima stranski priklopnik. Potnik na motornem kolesu
mora imeti med vožnjo noge na stopalkah.
(3) Potnik na motornem kolesu je lahko le oseba, starejša
od 12 let.
(4) Voznik motornega kolesa ne sme voziti osebe, ki
je očitno pod vplivom alkohola, mamil ali psihoaktivnih zdravil.
(5) Voznik motornega kolesa mora voziti tako, da ne
zmanjšuje stabilnosti vozila, se držati za drugo vozilo, prevažati, vleči ali potiskati predmetov, ki bi ga ovirali pri vožnji, ali
potiskati oziroma vleči drugih udeležencev cestnega prometa.
(6) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za kolo z motorjem.
(7) Voznik kolesa z motorjem, mlajši od 16 let, ne sme
prevažati potnika.
(8) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim ali sedmim odstavkom tega člena.
(9) Z globo 160 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju s četrtim ali petim odstavkom tega člena.
Vprežna vozila
105. člen
(1) Voznik vprežnega vozila mora voditi vozilo ves čas,
dokler se premika v prometu na cesti, in sicer čim bližje desnemu robu vozišča.
(2) Vprežnega vozila ni dovoljeno puščati na cesti brez
nadzorstva.
(3) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik vprežnega vozila, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
106. člen
(1) Voznik vprežnega vozila in spremljevalec morata biti
stara najmanj 14 let in sposobna obvladati vprežne živali.
(2) Spremljevalec mora biti za vprežnim vozilom, če je to
potrebno zaradi tovora oziroma za priklopnim vozilom, kadar je
to dodano vprežnemu vozilu. Spremljevalca zagotovi voznik.
(3) Vprežno vozilo, tovor na vozilu in priklopno vozilo ne
smejo presegati predpisanih dimenzij, razen pri gospodarski
vožnji.
(4) Vprežno vozilo mora biti opremljeno z napravo za
zaviranje.
(5) Ponoči in ob zmanjšani vidljivosti mora imeti vprežno
vozilo oziroma vprežno vozilo s priklopnim vozilom na sprednji
strani najmanj eno luč, ki oddaja belo svetlobo in na zadnji
strani najmanj eno luč, ki oddaja rdečo svetlobo, ki morata biti
nameščeni levo od vzdolžne osi vozila. Vprežno vozilo mora
imeti na zadnji strani dva rdeča odsevnika, ki ne smeta biti trikotne oblike, priklopno vozilo pa dva trikotna rdeča odsevnika,
nameščena simetrično na vzdolžno os vozila.
(6) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik vprežnega vozila, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
107. člen
(1) Voznik mora zagotoviti, da je vprežna žival sposobna
vleči vozilo. Nesposobna je vprežna žival, ki je vidno utrujena,
bolna ali poškodovana.
(2) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik vprežnega vozila, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena.
108. člen
(1) Vprežnemu vozilu se ne sme dodati priklopnega vozila, razen kadar se z njim opravlja gospodarska vožnja, ko se
mu sme dodati največ eno priklopno vozilo.
(2) Vez med voziloma mora biti toga in izvedena tako,
da se ne more zlomiti oziroma da se priklopno vozilo ne more
samo odpeti.
(3) Voznik mora zagotoviti, da vprežno vozilo, ki mu je
dodano priklopno vozilo, vlečeta najmanj dve vprežni živali.
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(4) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik vprežnega vozila, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
Živali v prometu
109. člen
(1) Za jahače, goniče in vodiče živali, udeležene v cestnem prometu, se uporabljajo določbe tega zakona o pešcih,
če ta zakon ne določa drugače.
(2) Domače živali (psi, mačke, drobnica in večje živali), ki
lahko ogrozijo varnost cestnega prometa, so lahko na cestah,
namenjenih prometu motornih vozil, le v spremstvu osebe, ki jih
varno vodi. Živali je prepovedano voditi iz vozila ali z vozilom.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je na posameznih občinskih cestah dovoljeno voditi živino na pašo s traktorjem, če tako določi občina v skladu s prvim odstavkom 16. člena
tega zakona in na teh cestah opozori na to druge udeležence
cestnega prometa s predpisano prometno signalizacijo.
(4) Jahač mora biti telesno sposoben za ježo in mora
obvladati žival, na kateri jezdi. Jahač, mlajši od 14 let, smejo
jezditi le v spremstvu polnoletne osebe.
(5) Jahači smejo uporabljati poti za jahače in nekategorizirane ceste, občinske ceste pa le, če to ni v nasprotju s
prometno ureditvijo na njih. Jezdenje na državnih cestah ni
dovoljeno.
(6) Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja za policiste
pri opravljanju nalog policije.
(7) Jahač, ki jaha po vozišču, mora jahati ob desnem robu
vozišča v smeri ježe.
(8) Gonič ali vodič živali mora biti sposoben voditi ali goniti
živali. Pri presoji sposobnosti je treba upoštevati število in vrsto
živali, ki jih goni ali vodi.
(9) Čredo živali mora spremljati primerno število goničev
ali vodičev glede na število in vrsto živali ter značilnosti cestnega prometa.
(10) Gonjenje živali je treba organizirati tako, da jih gonič goni v čredi. Če je živali veliko, jih je treba razdeliti v več
skupin in med njimi pustiti dovolj prostora za druge prometne
udeležence.
(11) Živali je treba voditi ali goniti čim bližje desnemu robu
vozišča, če je le mogoče, pa po robu vozišča ali bankini.
(12) Živali, ki so ob cestah, morajo biti pod nadzorstvom
ali zavarovane tako, da ne morejo priti na cesto. Živali, ki so
na cestah brez nadzorstva, 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.
(13) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek jahač,
gonič ali vodnik živali, ki ravna v nasprotju z določbami tega
člena ter voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega
člena in lastnik živali ali druga oseba, ki bi morala nadzirati ali
zavarovati živali v skladu z dvanajstim odstavkom tega člena,
pa tega ne stori.
Avtocesta in cesta, rezervirana za motorna vozila
110. člen
(1) Na avtocesto ali cesto, rezervirano za motorna vozila,
lahko zapeljejo in vozijo po njej le vozniki motornih vozil in
skupin vozil, ki po deklaraciji proizvajalca dosegajo hitrost,
večjo od 60 km/h.
(2) V promet na avtocesti in cesti, rezervirani za motorna vozila, se sme voznik vključiti in izključiti le na označenih
priključkih.
(3) Vozila, ki že vozijo po smernem vozišču avtoceste
ali ceste, rezervirane za motorna vozila, imajo prednost pred
vozili, ki se vključujejo v promet na tej cesti.
(4) Voznik, ki se z motornim vozilom vključuje v promet na
avtocesti ali cesti, rezervirani za motorna vozila, mora voziti po
pospeševalnem pasu in se z ustrezno hitrostjo vključiti v promet, pri tem ne sme ovirati ali ogrožati vozil, ki vozijo po njej.
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(5) Voznik, ki se izključuje iz prometa na avtocesti ali na
cesti, rezervirani za motorna vozila, se mora z vozilom pravočasno pomakniti na desni prometni pas in brez zmanjševanja
hitrosti zapeljati na začetek zaviralnega pasu.
(6) Na avtocesti in cesti, rezervirani za motorna vozila, z
dvema ali več prometnimi pasovi za vožnjo v eno smer, morajo
motorna vozila voziti po skrajnem desnem prometnem pasu, ki
ni zaseden z vozili v koloni.
(7) Na avtocesti in cesti, rezervirani za motorna vozila,
ki ima tri ali več prometnih pasov za promet vozil v eni smeri,
smejo vozniki tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa
presega 3,5 t, in vozniki vozil in skupin vozil, daljših od 7 m,
voziti le po dveh prometnih pasovih, ki sta na desni strani
smernega vozišča.
(8) Pri vožnji ponoči z zasenčenimi žarometi po avtocesti
ali cesti, rezervirani za motorna vozila, ki ima dva ali več prometnih pasov za vožnjo v eno smer, hitrosti ni treba prilagoditi
vidni razdalji:
– če so dobro vidne pozicijske luči spredaj vozečega
vozila;
– če je rob vozišča oziroma robnega ali odstavnega pasu
označen z odsevniki za označevanje poteka ceste;
– če so pričakovane ovire pravočasno vidne tudi brez
uporabe žarometov z dolgim snopom svetlobe.
(9) Na vozišču avtoceste in ceste, rezervirane za motorna
vozila, je prepovedano obračanje, vzvratna vožnja, ustavitev
ali parkiranje.
(10) Na odstavnem pasu je prepovedana vožnja, parkiranje ali ustavitev, razen ustavitve v sili.
(11) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko vozijo in ustavijo na odstavnem pasu vozila izvajalca rednega
vzdrževanja avtoceste pri pregledu in vzdrževanju ceste ter pri
izločanju vozil, vozila policije pri nadzoru in urejanju cestnega
prometa in vozila inšpektorjev pri opravljanju inšpekcijskega
nadzora. Pri tem morajo biti označena s predpisanimi svetlobnimi znaki oziroma s pomičnimi signalnimi ali zapornimi
tablami.
(12) V primeru zastoja prometa morajo vozniki pustiti med
kolonama vozil, ustavljenima na prometnih pasovih, ki sta najbližje levemu robu smernega vozišča, dovolj prostora za vožnjo
intervencijskih vozil.
(13) Pešci ne smejo stopiti na avtocesto ali cesto, rezervirano za motorna vozila, ali hoditi po njej.
(14) Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja za:
1. policiste pri opravljanju uradne dolžnosti;
2. osebe, ki opravljajo ogled prometne nesreče ali so
vključene v ogled;
3. zdravstvene delavce, gasilce in druge osebe, ki nudijo
in zagotavljajo potrebno pomoč;
4. inšpektorje, pristojne za nadzor cest in druge pooblaščene delavce, kadar nadzirajo stanje ceste;
5. delavce, ki delajo na označenem gradbišču na avtocesti ali cesti, rezervirani za motorna vozila;
6. delavce izvajalca rednega vzdrževanja ceste pri opravljanju delovnih nalog;
7. izvajalce izrednega prevoza, ki zaradi okvare obstane
na avtocesti, pri označevanju ovire;
8. voznika ali potnika vozila, ustavljenega v sili na odstavnem pasu.
(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.
(16) Z globo 150 eurov se kaznuje za prekršek voznik
ali pešec, ki ravna v nasprotju s prvim ali šestim ali trinajstim
odstavkom tega člena.
(17) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju s četrtim ali petim ali enajstim ali dvanajstim
odstavkom tega člena.
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(18) Z globo 260 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju z drugim ali devetim ali desetim odstavkom
tega člena.
(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
prepovedano.
Uporaba ceste
111. člen
(1) Cesta se lahko uporablja le za cestni promet, za
druge namene pa samo v primerih ter na način in pod pogoji,
določenimi s predpisi o javnih cestah.
(2) O uporabi ceste, ki je v nasprotju s prejšnjim odstavkom, policist takoj obvesti upravljavca ceste in pristojni organ
oziroma službo za nadzor cest ter odredi nujne ukrepe za
zavarovanje ceste in prometa na njej.
(3) Na cesti ali ob njej je prepovedano opravljati kakršno koli dejavnost (trženje, reklamiranje, uporaba zvočnih
naprav itd.), ki bi bila v nasprotju s predpisi o javnih cestah
ali pa bi njeno opravljanje lahko vplivalo na varen in tekoč
potek prometa na cesti ali odvračalo pozornost udeležencev
v prometu.
(4) V primeru, da je zaradi opravljanja dejavnosti na
cesti ali ob njej ali izredne uporabe ceste ogrožena varnost
prometa, oviran promet na njej ali nastanejo zastoji, lahko
policist odredi začasno prenehanje take dejavnosti ali druge
začasne ukrepe, da se odpravijo vzroki ogrožanja, oviranja ali
zastoja prometa na cesti.
(5) Izredna uporaba ceste pomeni, da je promet na
cesti oviran zaradi neobičajno velikega števila udeležencev
cestnega prometa, njihovega ravnanja v cestnem prometu,
ali zaradi uporabe ceste teh udeležencev cestnega prometa,
ki zavzemajo na cesti več prostora, kot je običajno.
(6) Stroške, nastale zaradi izvajanja začasnih ukrepov
iz četrtega odstavka tega člena, nosi tisti, ki povzroči oviro ali
ogroža varnost cestnega prometa.
(7) Z globo najmanj 400 eurov se kaznuje za prekršek
oseba, ki ravna v nasprotju s prvim ali tretjim odstavkom tega
člena.
(8) Z globo najmanj 4.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju s prvim ali tretjim odstavkom tega člena, odgovorna
oseba pa z globo najmanj 400 eurov.
Lokalni promet
112. člen
(1) Lokalni promet je promet vprežnih vozil, koles, koles
s pomožnim motorjem, koles z motorjem, lahkih štirikoles,
traktorjev in motokultivatorjev, ter promet motornih vozil, s
katerimi se kandidati usposabljajo za vožnjo motornih vozil
ali opravljajo izpite za voznike motornih vozil.
(2) Lokalni promet je na določenem območju tudi promet
motornih vozil, ki imajo na tem območju izhodišče ali cilj, promet motornih vozil, katerih lastniki oziroma imetniki oziroma
imetnice (v nadaljnjem besedilu: imetniki) pravice uporabe
imajo na tem območju prebivališče, promet motornih vozil, ki
so v lasti oziroma v uporabi pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje prevozov, ki ima na tem območju sedež
ali podružnico in urejeno parkirišče ali avtošole, ki ima na tem
območju sedež ali podružnico in urejeno parkirišče.
Varstvo cest in okolja
113. člen
(1) Z uporabo vozila se ne sme povzročati čezmernega
hrupa oziroma ropota ali kako drugače onesnažiti okolja.
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(2) Ko voznik na cesti vozilo ustavi za več kot tri minute
ali ga parkira, mora takoj ugasniti motor. Ta določba se ne
uporablja za vozila, pri katerih motor poganja naprave za
opravljanje določenih del (vozilo za zbiranje in odvoz odpadkov, vozilo za čiščenje kanalov, avtomobilsko dvigalo ipd.).
(3) Na cesti ali ob njej je prepovedano izpuščati, puščati,
odlagati, odmetavati ali postavljati karkoli, kar bi oviralo potek
prometa, ogrozilo njegovo varnost, škodovalo ljudem, živalim,
rastlinam ali onesnažilo okolje. Zlasti je prepovedano vozišče
močiti ali ovirati odtekanje vode z njega, odlagati nanj sneg
ali led, postavljati stebričke, verige ali druge naprave za ograjevanje parkirnih prostorov oziroma preprečevanje parkiranja,
puščati na njem zabojnike za smeti ali druge predmete, razsipati po njem sipek material, ga pomazati z mazili ali drugače
pomastiti ali kako drugače onesnažiti.
(4) Preden se vključi v promet na cesti s kolovozne poti
ali druge zemljiške površine, mora voznik odstraniti z vozila
zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče.
(5) Izvajalec gradbenih ali drugih del mora pri izvozu z
gradbišča ali druge zemljiške površine, na kateri se izvajajo
dela, očistiti zemljo ali blato z vozil, ki se s te površine vključujejo v cestni promet.
(6) Zemljo ali blato, ki v primeru iz četrtega ali petega
odstavka tega člena onesnaži vozišče, mora voznik oziroma
izvajalec del takoj odstraniti z vozišča. Če tega ne stori, očisti
vozišče na njegove stroške pristojni izvajalec rednega vzdrževanja cest.
(7) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik,
ki ravna v nasprotju z določbo prvega ali drugega odstavka
tega člena.
(8) Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek voznik ali
druga fizična oseba, ki ravna v nasprotju z določbo tretjega
ali četrtega odstavka tega člena.
(9) Z globo najmanj 2.500 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna
v nasprotju z določbo tretjega ali petega odstavka tega člena,
odgovorna oseba pa z globo najmanj 250 eurov.
Zima in zimske razmere
114. člen
(1) Od 15. novembra do 15. marca naslednjega leta
morajo imeti motorna in priklopna vozila v cestnem prometu
predpisano zimsko opremo. Predpisano zimsko opremo morajo imeti tudi v zimskih razmerah.
(2) Na motornih in priklopnih vozilih v cestnem prometu
ne sme biti snega, ledu, vode ali drugih snovi, ki bi lahko vplivale na vozne lastnosti vozila ali ki bi se lahko raztresale ali
razlivale z njega. Stekla vozila in vzvratna ogledala morajo biti
čista, da je vozniku omogočena normalna vidljivost.
(3) Če se vozilo, ki nima predpisane zimske opreme,
pa bi jo moralo imeti, ali je v prometu, ko ne bi smelo biti,
ustavi na cesti in ovira promet, ga mora voznik nemudoma
odstraniti.
(4) Če v primeru iz prejšnjega odstavka voznik ne odstrani vozila, odredi odstranitev policist. Odstranitev vozila
opravi na stroške lastnika vozila izvajalec rednega vzdrževanja ceste.
(5) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju z določbo tega člena, in voznik, ki ravna v
nasprotju s pomenom prometnega znaka za obvezno uporabo
snežnih verig. Če je zaradi tega prekrška oviran ali onemogočen promet, se kaznuje voznik z globo 400 eurov.
(6) Z globo najmanj 1.200 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna
v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pa z
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globo najmanj 120 eurov. Če je zaradi tega prekrška oviran
ali onemogočen promet, se kaznuje za prekršek pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik z najmanj 4.000 eurov,
odgovorna oseba pa z globo najmanj 400 eurov.
Omejitve prometa
115. člen
(1) V Republiki Sloveniji se sme omejiti oziroma prepovedati promet udeležencev cestnega prometa ali vozil zaradi zagotavljanja varnosti ali nemotenega poteka cestnega prometa,
vzdrževanja javnega reda ali varovanja okolja.
(2) Če je treba zagotoviti varnost prometa ali če to
zahtevajo razlogi vzdrževanja javnega reda, lahko minister,
pristojen za notranje zadeve, z odredbo prepove ali omeji
promet vseh ali posameznih vrst udeležencev cestnega prometa ali vozil.
(3) Minister, pristojen za promet, lahko na predlog ministra, pristojnega za okolje in prostor, z odredbo omeji ali prepove promet vseh ali posameznih udeležencev cestnega prometa
ali vozil na območjih, ki so zaradi varstva okolja varovana s
posebnimi predpisi.
(4) Če je treba zagotoviti nemoten potek cestnega prometa, lahko minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom,
pristojnim za notranje zadeve, z odredbo prepove ali omeji
promet vseh ali posameznih vrst udeležencev cestnega prometa ali vozil.
(5) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek voznik
motornega vozila, ki ravna v nasprotju z odredbo iz drugega,
tretjega ali četrtega odstavka tega člena.
(6) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek drug udeleženec cestnega prometa, ki ravna v nasprotju z odredbo
drugega, tretjega ali četrtega odstavka tega člena.
(7) Z globo najmanj 4.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, katerega
voznik ravna v nasprotju z odredbo iz drugega, tretjega ali
četrtega odstavka tega člena, odgovorna oseba pa z globo
najmanj 400 eurov.
VI. NAPRAVE ZA UREJANJE PROMETA
Prometna signalizacija
116. člen
(1) Javne ceste in nekategorizirane ceste, ki se uporabljajo za javni cestni promet, morajo biti opremljene s predpisano prometno signalizacijo in opremo, ki udeležence cestnega
prometa opozarja na nevarnost na cesti ali delu ceste, jim
naznanja omejitve, prepovedi in obveznosti, jim daje potrebna
obvestila za varen in neoviran promet ter jih vodi v cestnem
prometu.
(2) Prometna signalizacija mora ustrezati prometni ureditvi in prometno-tehničnim ter prometnovarnostnim razmeram
na cesti oziroma delu ceste.
(3) S prometno signalizacijo morajo biti označene tudi
začasne nevarnosti, zlasti tiste, ki nastanejo zaradi nenadne
okvare vozila ali onesposobitve ceste, ter začasne obveznosti,
omejitve ali prepovedi v prometu.
(4) Prometno signalizacijo iz prejšnjega odstavka je treba
odstraniti takoj, ko preneha vzrok, zaradi katerega je bila postavljena, oziroma jo prekriti za čas, ko ni potrebna (npr.: ko se
ne izvajajo dela na cesti).
(5) Udeleženci cestnega prometa morajo ravnati skladno
z omejitvami, prepovedmi in obveznostmi, izraženimi s prometno signalizacijo. Tako morajo ravnati tudi tedaj, ko je to v
nasprotju s prometnimi pravili.
(6) Z globo najmanj 4.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju s prvim, drugim, tretjim ali četrtim odstavkom tega
člena, odgovorna oseba pa z globo najmanj 400 eurov.
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(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 uporabo 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.
117. člen
(1) Prepovedano je poškodovati, odstraniti, zakriti ali spremeniti pomen prometne signalizacije ali prometne opreme na
cestah ali jih postaviti tako, da bi njihova uporaba lahko zavajala udeležence cestnega prometa.
(2) Prometno signalizacijo in prometno opremo na cestah
iz prvega odstavka prejšnjega člena lahko postavljajo, vzdržujejo, odstranjujejo ali prekrivajo le fizične in pravne osebe,
ki so za to pooblaščene z zakonom ali s predpisom lokalne
skupnosti.
(3) Prometno signalizacijo za začasno označitev izrednega prevoza smejo na cestah iz prvega odstavka prejšnjega
člena postaviti in odstraniti tudi izvajalci izrednega prevoza.
Prometno signalizacijo za začasno označitev kraja smejo postaviti 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 katerem 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.
(4) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek fizična
oseba, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega
člena.
(5) Z globo najmanj 4.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, odgovorna
oseba pa z globo najmanj 400 eurov.
118. člen
(1) Prometno signalizacijo je treba postavljati, označevati
in vzdrževati tako, da jo lahko udeleženec cestnega prometa,
kateremu je namenjena, ob upoštevanju prometnih pravil pravočasno in zlahka opazi.
(2) Prometni znaki morajo biti po obliki, barvi in sporočilu enaki pri dnevni svetlobi in svetlobi žarometa motornega
vozila.
(3) Na prometni znak ali na nosilec, na katerem je prometni znak, je prepovedano namestiti karkoli, kar ni v neposredni
zvezi s pomenom tega znaka.
(4) Prometni znaki in označbe na vozišču morajo odsevati
svetlobo.
(5) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
(6) Z globo najmanj 4.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pa z globo
najmanj 400 eurov.
Svetlobni prometni znaki
119. člen
(1) Naprave za dajanje svetlobnih prometnih znakov so
namenjene urejanju:
– prometa vozil – semaforji za vozila in semaforji za tirna
vozila;
– prometa pešcev – semaforji za pešce;
– prometa na prehodu ceste čez železniško progo – svetlobni prometni znak na prehodu ceste čez železniško progo.
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(2) Svetlobni prometni znaki za urejanje prometa vozil
na križišču, razen rumene utripajoče luči, razveljavijo pomen
prometnih znakov, s katerimi je urejena prednost vozil na tem
križišču.
(3) Na semaforju za vozila je rdeča luč zgoraj, v sredini
je rumena in spodaj zelena. Na semaforju, ki je nameščen
horizontalno, si z leve proti desni strani sledijo rdeča, rumena
in zelena luč. Luči na semaforju so lahko tudi v obliki barvne
puščice na črni podlagi ali črne puščice na barvni podlagi.
(4) Luči na semaforju za vozila se prižigajo v naslednjem
zaporedju: rdeča, rdeča in rumena, zelena, rumena in ponovno
rdeča. Delovanje semaforjev, dopolnilnih svetlobnih znakov,
rumene luči v obliki puščice in svetlobnih znakov za pešce na
križišču mora biti medsebojno usklajeno tako, da zagotavlja
varen in tekoč promet.
(5) Semaforju za vozila je lahko dodan dopolnilni svetlobni
znak v obliki zelene puščice. Ta znak mora biti glede na smer
puščice nameščen na ustrezni strani semaforja ob zeleni luči.
(6) Udeleženci cestnega prometa se morajo ravnati po
barvah luči na semaforju, ki imajo naslednji pomen:
1. rdeča luč – prepovedana vožnja vozil oziroma hoja
pešcev;
2. rumena luč – prepovedana vožnja, razen v primeru, ko
se vozilo pri vožnji z dovoljeno hitrostjo ne more varno ustaviti
zaradi premajhne oddaljenosti od semaforja;
3. zelena luč – prost prehod in obveznost za voznika, da
brez odlašanja odpelje oziroma nadaljuje vožnjo;
4. zelena luč v obliki puščice pomeni:
– na luči semaforja – voznik sme voziti le v smeri puščice;
– kot dopolnilni znak na semaforju – kljub rdeči ali rumeni
luči na semaforju sme voznik voziti v smeri puščice, pri tem pa
ne sme ovirati vozil, ki vozijo po cesti, na katero se vključuje;
5. rdeča in rumena luč, ki gorita hkrati – prepovedana
vožnja in napoved, da se bo prižgala zelena luč;
6. rumena utripajoča luč – vozi posebno previdno. Enak
pomen ima rumena utripajoča luč, ki se uporablja kot samostojni svetlobni znak. Kadar je rumena utripajoča luč nameščena
neposredno nad prometnim znakom (če je prometni znak nad
voziščem, je lahko nameščena tudi ob njem ali pod njim), poudarja njegov pomen.
(7) Rumena luč v obliki puščice, ki je postavljena pri izhodu s križišča, obvešča voznike, ki so na križišču in zavijajo
levo, da se je za vozila, ki prihajajo z nasprotne strani, na
semaforju že prižgala rdeča luč in da lahko nadaljujejo vožnjo
in zapustijo križišče.
(8) Glede medsebojne prednosti med vozili na križišču, na
katerem je promet urejen s semaforji, se uporabljajo prometna
pravila o prednosti, ki sicer veljajo na križišču.
(9) Če je prometnih pasov več, se lahko za vsak posamezen pas ali smer vožnje uporabi poseben semafor. V takem
primeru morajo biti luči na vseh semaforjih v obliki puščice iz
tretjega odstavka tega člena.
(10) Če so svetlobni znaki namenjeni le pešcem ali kolesarjem, mora biti to označeno s simbolom pešca ali kolesarja.
(11) Za pešca velja zaporedje zelena-rdeča-zelena luč.
Če se namesto zelene prižge rdeča luč, medtem ko prečka
vozišče, mora prečkanje nadaljevati.
(12) Kolesarji morajo upoštevati svetlobne znake za pešce, če potekata pešpot in kolesarska pot ena ob drugi in ni
posebnih svetlobnih znakov za kolesarje.
(13) Stalno svetleč svetlobni znak nad prometnim pasom
pomeni:
1. rdeč X – promet na prometnem pasu je prepovedan;
2. zelena puščica, usmerjena navpično navzdol – prometni pas je odprt za promet;
3. rumena utripajoča puščica, usmerjena poševno navzdol – prometni pas je treba zapustiti v smeri puščice.
(14) Luči na napravah za dajanje svetlobnih prometnih
znakov ne smejo biti utripajoče, razen rdečih utripajočih luči
na svetlobnem znaku na prehodu ceste čez železniško progo
in rumene utripajoče luči.
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(15) Kjer je promet urejen s svetlobnimi prometnimi znaki
in sta na smernem vozišču najmanj dva prometna pasova, lahko vozila vozijo drugo poleg drugega, tudi če gostota prometa
tega ne zahteva.
(16) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju s šestim odstavkom, razen 1. in 6. točke, dvanajstim ali trinajstim odstavkom, razen 1. točke tega člena.
(17) Z globo 250 eurov se kaznuje voznik, ki ravna v
nasprotju s 1. ali 6. točko šestega odstavka ali s 1. točko trinajstega odstavka tega člena.
(18) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek drug udeleženec cestnega prometa, ki ravna v nasprotju s šestim odstavkom tega člena.
(19) Z globo najmanj 4.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
ravna v nasprotju s tretjim, četrtim, petim, devetim ali desetim
odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z globo najmanj
400 eurov.
120. člen
(1) Voznik pri zeleni luči na semaforju ne sme zapeljati na
križišče, če bi zaradi gostote prometa ali ovire obstal na križišču
tudi po spremembi svetlobnega znaka in oviral ali onemogočil
promet vozil z leve ali desne.
(2) Voznik, ki pri zeleni luči na semaforju zapelje na
križišče, mora omogočiti zapustitev križišča vozniku, ki je po
spremembi svetlobnega znaka ostal na križišču.
(3) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju z določbami tega člena.
Naprave in ukrepi za umirjanje cestnega prometa
121. člen
(1) Naprave za umirjanje cestnega prometa so fizične,
svetlobne ali druge naprave in ovire, s katerimi se udeležencem
cestnega prometa onemogoči vožnja z neprimerno hitrostjo ali
se jih opozori na omejitev hitrosti na delu ceste.
(2) Ovire za umirjanje prometa, s katerimi se udeležencem cestnega prometa fizično prepreči vožnja z neprimerno
hitrostjo, je dovoljeno postaviti le na delih regionalnih cest II.
ali III. reda in občinskih cest v naselju, na katerih so zaradi
pogostih kršitev omejitev hitrosti vožnje ogroženi udeleženci
cestnega prometa ali se zaradi tega vzroka dogajajo prometne
nesreče in na drugačen način oziroma z drugimi napravami
ali ukrepi za umirjanje prometa ni mogoče zagotoviti njihove
varnosti.
(3) Ovire iz prejšnjega odstavka morajo biti označene s
predpisano prometno signalizacijo.
(4) Ukrepi za umirjanje prometa so tudi tehnične rešitve
na cestnem omrežju in na vozišču ter oblikovanje prometnih
površin.
(5) Ne glede na razloge iz drugega odstavka tega člena je
obvezna postavitev naprav oziroma izvedba ukrepov za umirjanje prometa pred šolami, vrtci in drugimi objekti, ob katerih
je zaradi varnosti otrok dodatno zmanjšana največja dovoljena
hitrost v naselju.
(6) Minister, pristojen za promet, izda tehnične predpise
za izvedbo in postavitev naprav in ukrepov za umirjanje cestnega prometa.
(7) Z globo najmanj 8.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju z drugim, tretjim ali petim odstavkom tega člena ali
postavi oviro oziroma izvede ukrep, ki ni v skladu s tehničnim
predpisom iz prejšnjega odstavka, odgovorna oseba pravne
osebe pa z globo najmanj 800 eurov.
Znaki, ukazi in odredbe, ki jih dajejo policisti
122. člen
(1) Znaki, ukazi in odredbe, ki jih dajejo policisti, razveljavijo prometna pravila in prometno signalizacijo.
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(2) Znake, ki jih dajejo policisti, predpiše minister, pristojen
za notranje zadeve. Ukazi oziroma odredbe, razen tistih, za
katere je predpisana pisna oblika, dajejo policisti ustno.
(3) Z najmanj 500 eurov se kaznuje za prekršek voznik
motornega vozila, ki ne ravna po predpisanem znaku, s katerim
ga policist ustavlja ali ne upošteva policistove odredbe o prepovedi nadaljnje vožnje. Izreče se mu tudi 6 kazenskih točk.
(4) Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, ki ne ravna po drugem predpisanem znaku ali
ukazu oziroma odredbi policista.
(5) Z globo najmanj 160 eurov se kaznuje za prekršek
drug udeleženec cestnega prometa, ki ne ravna po znaku ali
ukazu oziroma odredbi policista.
VII. OVIRE IN DRUGE POSEBNOSTI V CESTNEM
PROMETU
Ovire v cestnem prometu

met;

123. člen
(1) Ovire v cestnem prometu so:
– delovišče na cesti ali ob cesti, če vpliva na cestni pro-

– predmet ali material na cesti ali ob cesti, ki ovira ali
ogroža udeležence cestnega prometa;
– na cesti ustavljeno poškodovano ali pokvarjeno vozilo,
če ovira ali ogroža udeležence cestnega prometa;
– izredni prevoz;
– onesnažena cesta (npr.: z zemljo, peskom, listjem,
gnojem, oljem), če ogroža ali ovira udeležence cestnega
prometa;
– prireditev na cesti ali ob njej, ali drugo dogajanje ob njej,
če vpliva na varnost ali pretočnost prometa;
– skupina udeležencev cestnega prometa.
(2) Oseba, ki je odgovorna za povzročitev ovire, ki ni
posledica nepričakovanega dogodka, mora imeti dovoljenje
pristojnega organa.
(3) Oseba, ki brez dovoljenja povzroči oviro na cesti, jo
mora takoj odstraniti. Pokvarjeno ali v prometni nesreči poškodovano vozilo mora takoj umakniti z vozišča ali z dela ceste, na
katerem ovira ali ogroža druge udeležence cestnega prometa,
z drugih delov ceste pa najkasneje v 12 urah.
(4) Če ovire ni mogoče takoj odstraniti z vozišča, jo mora
oseba iz prejšnjega odstavka na primerni oddaljenosti označiti
z varnostnim trikotnikom, ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti pa
tudi z rumeno utripajočo lučjo, baklo, ali na drug, okoliščinam
primeren način, in o tem takoj obvestiti najbližjega občinskega
redarja oziroma občinsko redarstvo, policista, policijsko postajo ali izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Pristojni izvajalec
rednega vzdrževanja ceste mora označiti oviro s predpisano
prometno signalizacijo in jo ob zmanjšani vidljivosti ali ponoči
tudi osvetliti.
(5) Če oseba iz tretjega odstavka tega člena ne odstrani
ovire v predpisanem času, jo mora na podlagi odredbe uradne
osebe organa, pristojnega za inšpekcijsko nadzorstvo cest,
občinskega redarja ali policista, odstraniti pristojni izvajalec
rednega vzdrževanja ceste, če:
1. ogroža varnost cestnega prometa;
2. onemogoča normalen promet vozil na prometnem
pasu, zlasti na ozkem in nepreglednem delu ceste, v predoru,
podvozu, galeriji, na mostu, nadvozu ali na križišču;
3. onemogoča promet tirnih vozil ali vlaka na prehodu
ceste čez železniško progo;
4. onemogoča dovoz do garaže, dvorišča, skladiščnega
prostora ali drugih, po namenu podobnih objektov, ali onemogoča dovoz do zasebnega objekta oziroma zemljišča;
5. onemogoča pešcem, zlasti osebam z otroškimi in invalidskimi vozički, uporabo pešpoti ali pločnika;
6. onemogoča kolesarjem uporabo kolesarske steze, kolesarskega pasu ali kolesarske poti;
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7. onemogoča dostop do označenega priključka za vodovodno omrežje ali dovoz na označeno intervencijsko pot
oziroma vožnjo po takšni poti.
(6) Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire ter morebitnega obvoza nosi tisti, ki je oviro povzročil. Če je ovira vozilo,
mora stroške poravnati lastnik oziroma imetnik pravice uporabe
vozila, razen če dokaže, da mu je bilo neupravičeno odvzeto.
(7) Če je zaradi varnosti cestnega prometa treba začasno spremeniti prometno ureditev, mora organizator prireditve
oziroma izvajalec del ali izrednega prevoza označiti oviro in
urediti promet s semaforji ali s posebej usposobljenimi delavci
izvajalca rednega vzdrževanja ceste ali izvajalca izrednega
prevoza. Ti delavci morajo nositi predpisana oblačila in pri
urejanju prometa uporabljati predpisane znake.
(8) Če je zaradi varnosti cestnega prometa pri opravljanju
izrednega prevoza potrebna kratkotrajna ustavitev prometa
(npr. pri vključevanju v promet na vozišču, pri vožnji na zoženem delu vozišča ali pri vožnji skozi krivine), lahko izvedejo
ustavitev prometa tudi usposobljeni delavci izvajalca izrednega
prevoza. Pri tem morajo biti predpisano oblečeni in uporabljati
predpisane znake.
(9) Z globo 160 eurov se kaznuje za prekršek fizična
oseba, ki ravna v nasprotju z drugim ali tretjim ali četrtim odstavkom tega člena.
(10) Z globo najmanj 2.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna
v nasprotju z drugim ali tretjim ali četrtim ali petim ali sedmim
odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z globo najmanj
200 eurov.
(11) Z globo najmanj 2.000 eurov se kaznuje za prekršek
organizator prireditve oziroma izvajalec del, ki ravna v nasprotju s sedmim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z
globo najmanj 200 eurov.
Organizirana kolona vozil
124. člen
(1) Za premike organiziranih kolon vojaških vozil, ki se
izvajajo zaradi obrambnih potreb ali mednarodnih obveznosti
države, ki jih spremljajo vojaški policisti, ne veljajo določbe tega
zakona o hitrosti vozil v organizirani koloni, načinu prevoza
in številu oseb, ki se smejo prevažati na tovornih vozilih, in o
izrednih prevozih.
(2) Vojaški policisti spremljajo kolono vozil iz prejšnjega
odstavka na čelu in začelju, pri tem pa morajo uporabljati svetlobne znake iz 128. člena tega zakona. Pri spremljanju kolone
vojaških vozil smejo vojaški policisti urejati promet vozil, pri tem
morajo uporabljati znake, ki jih dajejo policisti v skladu s tem zakonom in podzakonskim aktom, izdanim na njegovi podlagi.
(3) Minister, pristojen za obrambo, v soglasju z ministrom,
pristojnim za notranje zadeve, podrobneje predpiše izjeme
glede prometa vozil iz prvega odstavka tega člena.
125. člen
Za premike organiziranih kolon vozil, ki jih zaradi vzdrževanja javnega reda izvaja policija, ne veljajo določbe tega
zakona o hitrosti vozil v organizirani koloni, načinu prevoza
in številu oseb, ki se smejo prevažati na tovornih vozilih, in o
izrednih prevozih.
Vozila s prednostjo in vozila za spremstvo
126. člen
(1) Vozila s prednostjo in vozila za spremstvo so motorna
vozila, na katerih se za izvršitev določenih nujnih nalog uporabljajo posebni svetlobni in zvočni znaki.
(2) Posebni svetlobni in zvočni znaki so:
1. Na vozilu s prednostjo:
– najmanj dve modri utripajoči luči (v nadaljnjem besedilu:
modra luč). Ne glede na to določbo se sme za zagotavljanje
prednosti na vozilih policije brez policijskih oznak izjemoma
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uporabljati samo ena modra utripajoča luč. Ta svetlobni znak
se sme na teh vozilih uporabiti tudi za opozarjanje na nesrečo,
zgostitev prometa ali druge okoliščine, ki predstavljajo nevarnost za udeležence cestnega prometa.
– zvočni znak spreminjajoče se frekvence (v nadaljnjem
besedilu: sirena).
2. Na vozilu za spremstvo (vozilo, ki spremlja eno, dve
ali več vozil):
– rdeča in modra utripajoča luč (v nadaljnjem besedilu:
rdeča in modra luč);
– zelena in modra utripajoča luč (v nadaljnjem besedilu:
zelena in modra luč);
– zvočni znak spreminjajoče se frekvence (sirena).
Modra oziroma rdeča in modra luč se uporabljata skupaj s sireno. Na vozilih s prednostjo ali vozilih za spremstvo se lahko
uporablja tudi svetlobni znak z belima žarometoma na sprednji
strani vozila, ki enakomerno izmenično utripata, vendar le
podnevi.
(3) Pomen posebnih svetlobnih in zvočnih znakov:
1. modra luč: udeleženci cestnega prometa morajo takoj
dati prosto pot vozilu, ki daje tak znak. Vozniki se morajo z vozili
umakniti k robu vozišča, če je zaradi neovirane vožnje vozila s
prednostjo potrebno, morajo ustaviti ob robu ali zunaj vozišča, drugi udeleženci cestnega prometa se morajo umakniti z vozišča;
2. modra luč in kratek zvočni znak s sireno: voznik, za
katerim vozi policijsko vozilo, ki daje tak znak, mora postopno
zmanjšati hitrost in ustaviti ob robu ali zunaj vozišča. Voznik in
potniki ne smejo izstopiti iz oziroma z vozila, dokler jim policist
tega ne dovoli;
3. rdeča in modra luč: vozniki morajo takoj ustaviti vozila,
drugi udeleženci cestnega prometa se morajo takoj umakniti z
vozišča, in dati vozilu, ki daje tak znak, in vozilom, ki jih spremlja, prosto pot. Vozniki morajo ustaviti vozila ob robu ali zunaj
vozišča. Vožnjo smejo nadaljevati šele, ko odpeljejo mimo vsa
vozila v koloni, vključno z zaključnim vozilom, ki daje znake z
zeleno in modro lučjo;
4. zelena in modra luč: kolone vozil s spremstvom je
konec in s tem je konec tudi vseh prepovedi in omejitev, ki so
veljale zaradi uporabe rdeče in modre luči.
(4) Voznikom vozil s prednostjo, vozil za spremstvo in
vozil v spremstvu ni treba upoštevati prometnih pravil in prometne signalizacije, vendar morajo voziti na tak način in s takšno
hitrostjo, da ves čas obvladujejo vozilo in da ne ogrožajo drugih
udeležencev cestnega prometa ali njihovega premoženja.
(5) Prepovedano se je priključiti vozilu s prednostjo, vozilu
za spremstvo ali vozilu v spremstvu ali jih prehiteti.
(6) Vozilo s prednostjo ali vozilo za spremstvo sme med
vožnjo izjemoma uporabljati tudi samo posebne svetlobne
znake brez sirene, kadar je ob zadostni vidnosti tega vozila
zagotovljena varnost udeležencev cestnega prometa, vozilo
s prednostjo pa tudi, kadar s temi znaki opozarja na nesrečo,
zgostitev prometa ali druge okoliščine, ki predstavljajo nevarnost za udeležence cestnega prometa.
(7) Naprave za dajanje posebnih svetlobnih in zvočnih
znakov iz tega člena smejo biti nameščene samo na vozilih,
na katerih jih je dovoljeno uporabljati.
(8) Minister, pristojen za notranje zadeve, določi vozila
s prednostjo in vozila za spremstvo, na katerih je dovoljeno
namestiti in uporabljati naprave za dajanje posebnih svetlobnih
in zvočnih znakov, vrste posebnih svetlobnih in zvočnih znakov
ter pogoje in način njihove uporabe.
(9) Z globo najmanj 500 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki nepooblaščeno uporablja posebne svetlobne ali zvočne
znake iz tega člena ali jih uporablja v nasprotju z določbo prvega odstavka tega člena ali določbo podzakonskega akta iz
prejšnjega odstavka. Z globo najmanj 8.000 eurov se kaznuje
za tak prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, odgovorna oseba pa z globo najmanj 800 eurov.
(10) Z globo najmanj 250 eurov se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju z določbami 1. ali 3. točke tretjega
odstavka tega člena.
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(11) Z globo najmanj 500 eurov se kaznuje za prekršek
voznik motornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbo 2. točke tretjega odstavka tega člena.
(12) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek potnik, ki
ravna v nasprotju z 2. točko tretjega odstavka tega člena.
(13) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik,
ki ravna v nasprotju z določbo petega ali sedmega odstavka
tega člena ali drug udeleženec cestnega prometa, ki ravna v
nasprotju z določbo 1. točke tretjega odstavka tega člena.
(14) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
ravna v nasprotju z določbo sedmega odstavka tega člena, se
kaznuje za prekršek z globo najmanj 4.000 eurov, odgovorna
oseba pa z globo najmanj 400 eurov.
127. člen
(1) Vozila s prednostjo in vozilo za spremstvo sme voziti
oseba, ki:
– ni voznik začetnik;
– ima najmanj dve leti veljavno vozniško dovoljenje za
vožnjo motornih vozil tiste kategorije, v katero spada vozilo,
ki ga vozi;
– v zadnjih treh letih ni bila pravnomočno obsojena in ni v
kazenskem postopku za kaznivo dejanje povzročitve prometne
nesreče IV. kategorije ali za kaznivo dejanje zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči;
– v evidenci nima več kot 5 kazenskih točk v cestnem
prometu.
(2) Oseba, zaposlena kot voznik vozila iz prejšnjega odstavka ali ki vozi takšno vozilo pri opravljanju svojega poklica,
mora takoj obvestiti organ ali organizacijo, pri katerem je zaposlena, o neizpolnjevanju kateregakoli pogoja iz prejšnjega
odstavka.
(3) Organi in organizacije, ki uporabljajo vozila s prednostjo oziroma vozila za spremstvo so dolžni za vse svoje voznike, ki vozijo ta vozila, redno preverjati, če izpolnjuje pogoje,
predpisane v prejšnjem odstavku. Organi, ki vodijo evidence
podatkov iz prvega odstavka tega člena, jim morajo na njihovo
zahtevo brezplačno posredovati te podatke.
(4) Z globo najmanj 400 eurov se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega
člena.
(5) Z globo najmanj 8.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki odredi,
dovoli ali dopusti vožnjo vozila s prednostjo ali vozila s spremstvom v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna
oseba pa z globo najmanj 800 eurov.
Rumena utripajoča luč na vozilu
128. člen
(1) Na vozilih, ki se uporabljajo pri nadzoru in vzdrževanju cest, nameščanju in vzdrževanju prometne signalizacije
in opreme, električnih, telekomunikacijskih in drugih naprav in
napeljav na cesti ali ob njej, na vozilih inšpektorjev, pristojnih
za nadzor cest, na vozilih za pomoč in odvoz poškodovanih
in pokvarjenih vozil, odvoz napačno parkiranih vozil, odvoz
odpadkov, ter na vozilih občinskega redarstva in na vozilih
izvajalcev zasebnega varovanja, ki so na intervencijski vožnji
ali vožnji, namenjeni prevozom denarja in drugih vrednostnih
pošiljk, se pri opravljanju ali v zvezi z namenom opravljanja
dela na cesti uporablja rumena utripajoča luč. Ta vozila smejo ustaviti na cesti za toliko časa, kot je nujno potrebno za
opravljanje del in smejo zapeljati tudi v območje za pešce
in v območje umirjenega prometa, če je to potrebno zaradi
opravljanja del.
(2) Udeleženci cestnega prometa so dolžni omogočiti
nemoteno delo osebam, ki ga opravljajo z vozili iz prejšnjega
odstavka, in odstraniti svoja vozila, če je to treba, zlasti v primeru, če je dan javni poziv za odstranitev vozil z določenega
območja zaradi izvajanja del večjega obsega ali javne prireditve oziroma javnega shoda.
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(3) Rumena utripajoča luč se uporablja tudi na posebno
počasnih vozilih, delovnih strojih in vozilih, ki jim je dodano
priklopno vozilo za vleko pokvarjenih vozil, ter na traktorjih s
traktorskimi priključki, ki presegajo širino traktorja.
(4) Rumena utripajoča luč se lahko uporablja tudi kot opozorilo na prometno nesrečo, prireditev na cesti ali drugo oviro
na cesti ter za označitev vozil, ki prevažajo nevarno blago in za
označitev kolone vozil, ki niso vozila v spremstvu.
(5) Rumena utripajoča luč se sme uporabljati samo v
primerih iz prvega, tretjega in četrtega odstavka tega člena.
Nameščena sme biti samo na vozilih, na katerih jo je dovoljeno
uporabljati, in sicer na enak način kot modra luč na vozilih s
prednostjo.
(6) Voznik, ki sreča, dohiti ali pripelje do vozila z rumeno
utripajočo lučjo, mora voziti posebno previdno in po potrebi
ustaviti vozilo.
(7) Z globo 160 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(8) Z globo najmanj 2.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pa z globo
najmanj 200 eurov.
(9) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek drug udeleženec cestnega prometa, ki ravna v nasprotju z določbami
drugega odstavka tega člena.
Posebni svetlobni znaki vozil za izredne prevoze
128.a člen
(1) Vozila, s katerimi se opravlja izredni prevoz, so
opremljena z rumeno utripajočo lučjo in ustreznim svetlobnim
napisom. Vozila, ki spremljajo izredni prevoz, pa so glede na
kategorijo 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 drugi 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 voziti posebno previdno, se pri srečevanju umakniti in po potrebi
ustaviti vozilo.
(7) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek voznik izrednega 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.
VIII. PSIHOFIZIČNO STANJE UDELEŽENCEV
CESTNEGA PROMETA
Alkohol
129. člen
(1) Voznik ne sme voziti vozila v cestnem prometu, niti ga
začeti voziti, če je pod vplivom alkohola. Učitelj vožnje oziroma
učiteljica (v nadaljnjem besedilu: učitelj) ne sme usposabljati
kandidata za voznika motornega vozila in spremljevalec iz
drugega odstavka 139. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: spremljevalec) ne sme spremljati voznika, če je pod
vplivom alkohola.
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(2) Pod vplivom alkohola je voznik, učitelj vožnje oziroma
spremljevalec, ki ima v organizmu več alkohola, kot dovoljuje ta
zakon, in voznik, ki tudi pri manjši koncentraciji alkohola kaže
znake motenj v vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo
ravnanje v cestnem prometu.
(3) Količina alkohola v organizmu je določena s koncentracijo alkohola v krvi ali tej ustrezno koncentracijo alkohola v
izdihanem zraku.
(4) Ali je voznik, učitelj vožnje ali spremljevalec pod vplivom alkohola, se ugotavlja s sredstvi, napravami ali s strokovnim pregledom.
130. člen
(1) V cestnem prometu ne sme imeti alkohola v organizmu:
1. voznik motornega vozila ali skupine vozil kategorije C1,
C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE;
2. voznik vozila, s katerim se opravlja javni prevoz potnikov ali blaga ali prevoz oseb za lastne potrebe;
3. voznik vozila, s katerim se prevaža nevarno blago;
4. poklicni voznik motornega vozila, kadar opravlja ta
poklic;
5. učitelj vožnje med usposabljanjem kandidata za voznika v vožnji motornega vozila;
6. kandidat za voznika med usposabljanjem v vožnji motornega vozila;
7. spremljevalec;
8. voznik začetnik;
9. voznik motornega vozila, ki nima vozniškega dovoljenja
ali v vozniškem dovoljenju nima vpisane kategorije motornega
vozila, ki ga vozi;
10. voznik motornega vozila, ki se mu izvršuje sankcija
prepovedi vožnje motornega vozila ali mu je vozniško dovoljenje odvzeto;
11. voznik, ki prevaža skupino otrok.
(2) Drugi vozniki imajo lahko največ do vključno 0,50 grama alkohola na kilogram krvi ali do vključno 0,24 miligrama
alkohola v litru izdihanega zraka, pod pogojem, da tudi pri
nižji koncentraciji alkohola ne kažejo znakov motenj v vedenju,
katerih posledica je lahko nezanesljivo ravnanje v cestnem
prometu.
(3) Voznika, učitelja vožnje ali spremljevalca, ki ravna v
nasprotju s prvim odstavkom tega člena, se kaznuje za prekršek z globo:
a) če ima do vključno 0,50 grama alkohola na kilogram
krvi ali do vključno 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega
zraka, s 150 eurov. Vozniku motornega vozila, učitelju vožnje
in spremljevalcu se izreče tudi 3 kazenske točke;
b) če ima več kot 0,50 do vključno 0,80 grama alkohola
na kilogram krvi ali več kot 0,24 do vključno 0,38 miligrama
alkohola v litru izdihanega zraka, s 400 eurov. Vozniku motornega vozila, učitelju vožnje in spremljevalcu se izreče tudi
7 kazenskih točk;
c) če ima več kot 0,80 do vključno 1,10 grama alkohola
na kilogram krvi ali več kot 0,38 do vključno 0,52 miligrama
alkohola v litru izdihanega zraka, s 500 eurov. Vozniku motornega vozila, učitelju vožnje in spremljevalcu se izreče tudi
9 kazenskih točk;
d) če ima več kot 1,10 grama alkohola na kilogram krvi
ali več kot 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, z
najmanj 800 eurov. Vozniku motornega vozila, učitelju vožnje
in spremljevalcu se izreče tudi 10 kazenskih točk in prepoved
vožnje motornega vozila.
(4) Voznika, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega
člena, se kaznuje za prekršek z globo:
a) če ima do vključno 0,50 grama alkohola na kilogram
krvi ali do vključno 0,24 miligrama v litru izdihanega zraka in
kaže znake motenj v vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu, s 180 eurov. Vozniku
motornega vozila se izreče tudi 3 kazenske točke;
b) če ima več kot 0,50 do vključno 0,80 grama alkohola na
kilogram krvi ali več kot 0,24 do vključno 0,38 miligrama alko-
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hola v litru izdihanega zraka, s 450 eurov. Vozniku motornega
vozila se izreče tudi 7 kazenskih točk;
c) če ima več kot 0,80 do vključno 1,10 grama alkohola na
kilogram krvi ali več kot 0,38 do vključno 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, s 570 eurov. Vozniku motornega
vozila se izreče tudi 9 kazenskih točk;
d) če ima več kot 1,10 grama alkohola na kilogram krvi
ali več kot 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, z
najmanj 950 eurov. Vozniku motornega vozila se izreče 10 kazenskih točk in prepoved vožnje motornega vozila.
(5) Vozniku, učitelju vožnje in spremljevalcu iz tretjega
odstavka in vozniku iz četrtega odstavka tega člena, ki ima več
kot 1,50 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,71 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, se poleg globe izreče
tudi 18 kazenskih točk.
Mamila, psihoaktivna zdravila in druge psihoaktivne snovi
131. člen
(1) Voznik ne sme voziti vozila v cestnem prometu niti ga
začeti voziti, če je pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali
drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost
za vožnjo. Učitelj vožnje ne sme usposabljati kandidata za voznika motornega vozila in spremljevalec ne sme spremljati voznika,
če je pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za vožnjo.
(2) Pod vplivom snovi iz prejšnjega odstavka je voznik,
učitelj vožnje oziroma spremljevalec, pri katerem se s posebnimi sredstvi, napravami ali s strokovnim pregledom ugotovi
prisotnost takih snovi v organizmu.
(3) Z globo najmanj 950 eurov se kaznuje za prekršek
voznik, učitelj vožnje ali spremljevalec, ki ravna v nasprotju s
prvim odstavkom tega člena. Vozniku motornega vozila se izreče 10 kazenskih točk in prepoved vožnje motornega vozila.
Preverjanje psihofizičnega stanja
132. člen
(1) Policist sme zaradi ugotovitve, ali ima udeleženec
cestnega prometa oziroma udeleženec prometne nesreče (v
nadaljnjem besedilu: udeleženec cestnega prometa) v organizmu alkohol ali več alkohola, kot je dovoljeno, izvesti preizkus
s sredstvi ali napravami za ugotavljanje alkohola. Če se s
preizkusom ugotovi, da ima voznik v organizmu več alkohola,
kot je dovoljeno, mu policist prepove nadaljnjo vožnjo, vozniku motornega vozila začasno odvzame vozniško dovoljenje,
zoper druge udeležence v cestnem prometu, ki so očitno pod
vplivom alkohola in ovirajo ali ogrožajo cestni promet, pa sme
odrediti ukrepe, s katerimi jim onemogoči oviranje ali ogrožanje
cestnega prometa.
(2) Če se z indikatorjem alkohola v izdihanem zraku
ugotovi, da ima udeleženec cestnega prometa v organizmu
več alkohola, kot dovoljuje ta zakon, izpolni policist zapisnik o
preizkusu, ki ga podpiše tudi preizkušen udeleženec cestnega
prometa. Če voznik odkloni podpis, vpiše policist vzrok odklonitve v zapisnik in mu odredi preizkus z merilnikom alkohola v
izdihanem zraku (etilometrom) ali strokovni pregled.
(3) Udeleženec cestnega prometa, ki mu policist odredi
preizkus s sredstvi ali napravami za ugotavljanje alkohola,
mora ravnati po odredbi policista. Če preizkus odkloni, policist
vozniku prepove nadaljnjo vožnjo, vozniku motornega vozila pa tudi začasno odvzame vozniško dovoljenje. Če zaradi
zdravstvenega stanja ali zaradi drugega, s tem povezanega
objektivnega vzroka, ne more opraviti preizkusa ali če ga ne
opravi po navodilih proizvajalca, mu policist odredi strokovni
pregled. Če zdravnik, ki opravi strokovni pregled, ugotovi, da
je pod vplivom alkohola, policist vozniku prepove nadaljnjo vožnjo, vozniku motornega vozila pa začasno odvzame vozniško
dovoljenje.
(4) Za odklonitev preizkusa ali strokovnega pregleda šteje poleg neposredne odklonitve tudi ravnanje udeleženca v
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cestnem prometu, s katerim ovira ali onemogoči izvedbo preizkusa oziroma strokovnega pregleda ali poškoduje oziroma
uniči vzorec za analizo.
(5) Če udeleženec cestnega prometa oporeka rezultatu preizkusa z indikatorjem alkohola v izdihanem zraku, iz
katerega je razvidno, da ima v organizmu več alkohola, kot
dovoljuje ta zakon, mu policist odredi preizkus z merilnikom
alkohola v izdihanem zraku (etilometrom) ali strokovni pregled.
Na preizkus z merilnikom alkohola oziroma strokovni pregled
odpelje udeleženca cestnega prometa policist s službenim
vozilom. Če se s preizkusom z merilnikom alkohola ali strokovnim pregledom ugotovi, da je udeleženec cestnega prometa v
takšnem psihofizičnem stanju, da sme voziti vozilo v cestnem
prometu, ga policist s službenim vozilom odpelje nazaj k vozilu,
ki ga je pred tem vozil. Stroški prevoza do kraja, kjer se opravi
preizkus z merilnikom alkohola oziroma strokovni pregled in
nazaj k vozilu ter stroški preizkusa oziroma pregleda so stroški
postopka o prekršku.
(6) Udeležencu cestnega prometa, ki kaže znake motenj
v vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo ravnanje v
cestnem prometu, rezultat preizkusa s sredstvi ali napravami
za ugotavljanje alkohola pa kaže na prisotnost alkohola v dovoljenih mejah, odredi policist strokovni pregled.
(7) Neposrednemu udeležencu prometne nesreče sme
policist odrediti strokovni pregled, ne da bi pred tem izvedel
preizkus s sredstvi ali napravami za ugotavljanje alkohola,
neposrednemu udeležencu prometne nesreče, ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 135. člena tega zakona, pa ga
mora odrediti.
(8) Policist sme zaradi ugotovitve, ali je udeleženec
cestnega 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 sredstvom za hitro ugotavljanje se lahko izvede
tudi kot sestavni del postopka za prepoznavo znakov oziroma simptomov.
(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 prepoznavo 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. kategorije 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.
(11) Udeleženec cestnega prometa, kateremu je policist
odredil strokovni pregled, mora ravnati po policistovi odredbi.
Vozniku, kateremu je odredil strokovni pregled, policist prepove
nadaljnjo vožnjo, vozniku motornega vozila pa tudi začasno
vzame vozniško dovoljenje, razen v primeru iz tretjega odstavka tega člena, ko voznik zaradi zdravstvenega stanja ali drugega, s tem povezanega objektivnega vzroka, ne more opraviti
preizkusa, zdravnik oziroma zdravnica (v nadaljnjem besedilu:
zdravnik) pa ugotovi, da ni pod vplivom alkohola.
(12) Minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z
ministrom, pristojnim za zdravje, predpiše postopek za prepo-
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znavo znakov oziroma simptomov, ki so posledica mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi v organizmu.
(13) Z globo najmanj 950 eurov se kaznuje za prekršek
voznik, učitelj vožnje ali spremljevalec, ki ravna v nasprotju s
policistovo zahtevo ali odredbo iz tretjega ali enajstega odstavka tega člena. Poleg globe se mu izreče tudi 18 kazenskih
točk.
Strokovni pregled
133. člen
(1) Strokovni pregled iz četrtega odstavka 129. člena in
drugega odstavka 131. člena tega zakona obsega zdravniški
pregled, s katerim se ugotavljajo znaki motenj v vedenju, ki
lahko povzročijo nezanesljivo ravnanje v prometu, in odvzem
vzorcev krvi, urina ali drugih telesnih tekočin oziroma tkiv zaradi
ugotavljanja prisotnosti alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil
ali drugih psihoaktivnih snovi, ki vplivajo na zmožnost varne
udeležbe v cestnem prometu.
(2) Obseg odvzema vzorcev iz prejšnjega odstavka se določi glede na potrebe preiskave, s katero se ugotavlja prisotnost
navedenih snovi v organizmu.
(3) O strokovnem pregledu mora zdravnik takoj izdelati
pisno mnenje, kri, urin, drugo telesno tekočino oziroma tkivo
mora takoj izročiti policistu, ki jih mora poslati v najbližjo pooblaščeno strokovno ustanovo oziroma laboratorij, kjer se opravi
analiza. Ustanova oziroma laboratorij mora opraviti analizo najkasneje v petnajstih dneh in o rezultatih takoj obvestiti tistega,
ki je odredil strokovni pregled.
(4) Če zaradi zdravstvenega stanja ali iz drugega, s tem
povezanega objektivnega vzroka ni mogoče opraviti celotnega
strokovnega pregleda, mora zdravnik opraviti tisti del pregleda,
ki ga je mogoče opraviti, in podati mnenje o znakih motenj v vedenju, ki kažejo na vpliv alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil
ali drugih psihoaktivnih snovi.
(5) Analizo krvi, urina, drugih telesnih tekočin in tkiva
opravljajo pooblaščeni laboratoriji, ki imajo ustrezno usposobljene delavce in opremo.
(6) Laboratorije iz prejšnjega odstavka pooblasti minister,
pristojen za zdravje, ter predpiše način in postopek ustreznih
pregledov in analiz.
(7) Z globo najmanj 4.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pa z globo
najmanj 400 eurov.
IX. PROMETNA NESREČA
134. člen
(1) Prometna nesreča je nesreča na javni cesti ali nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet v kateri
je bilo udeleženo vsaj eno premikajoče se vozilo in je v njej
najmanj ena oseba umrla ali je bila telesno poškodovana ali je
nastala materialna škoda;
(2) Prometne nesreče se glede na posledice delijo na
štiri kategorije:
– prometna nesreča I. kategorije – prometna nesreča, pri
kateri je nastala samo materialna škoda;
– prometna nesreča II. kategorije – prometna nesreča, pri
kateri je najmanj ena oseba lahko telesno poškodovana;
– prometna nesreča III. kategorije – prometna nesreča, pri
kateri je najmanj ena oseba hudo telesno poškodovana;
– prometna nesreča IV. kategorije – prometna nesreča, pri
kateri je kdo umrl ali je zaradi posledic nesreče umrl v 30 dneh
po nesreči.
(3) Prometna nesreča z neznatno nevarnostjo je prometna nesreča, ki ima za posledico le materialno škodo in katere
vzrok je prekršek, za katerega je predpisana samo globa.
(4) Udeleženec prometne nesreče je vsak udeleženec
cestnega prometa, ki je s svojim ravnanjem pripomogel k na-
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stanku prometne nesreče, in vsakdo, ki je v prometni nesreči
utrpel materialno škodo ali je bil telesno poškodovan ali je
zaradi posledic nesreče umrl.
(5) Neposredni udeleženec prometne nesreče je voznik v
nesreči udeleženega vozila, učitelj vožnje, ki je v času nesreče
usposabljal kandidata za voznika motornega vozila, ki je vozil
v nesreči udeleženo vozilo, spremljevalec, v nesreči udeleženi
pešec in drug udeleženec prometne nesreče, ki je bil pred nesrečo samostojno udeležen v cestnem prometu.
135. člen
(1) Vsakdo mora pomagati pri prometni nesreči, če je
treba:
– rešiti človeška življenja;
– preprečiti ogrožanje drugih udeležencev cestnega prometa;
– preprečiti ali omiliti ekološko nesrečo.
(2) Po prometni nesreči mora udeleženec prometne nesreče:
– ustaviti vozilo;
– zavarovati in označiti kraj nesreče, pri prometni nesreči
I. kategorije pa vozilo čimprej odstraniti z vozišča;
– pomagati poškodovanim;
– obvestiti policijo ali koga drugega, ki lahko obvesti policijo, razen pri prometni nesreči I. kategorije;
– soudeleženim ali oškodovanim v prometni nesreči posredovati ime in priimek ter naslov, posredovati podatke iz
vozniškega dovoljenja in prometnega potrdila ter posredovati
podatke o obveznem zavarovanju ali izpolniti Evropsko poročilo
o prometni nesreči;
– osebi, ki ji je povzročena škoda, pa je ni na kraju nesreče, posredovati svoje osebne podatke;
– ostati na kraju prometne nesreče, dokler ni končan
ogled, razen če tisti, ki vodi ogled, ne odloči drugače. Če je
treba rešiti človeško življenje, lahko udeleženec prometne nesreče začasno zapusti kraj prometne nesreče, vendar se mora
takoj, ko je to mogoče vrniti.
(3) Neposredni udeleženec prometne nesreče, ki je zapustil mesto prometne nesreče, mora nemudoma obvestiti upravičenca do podatkov iz prejšnjega odstavka ali policijo, da je
bil udeležen v prometni nesreči, posredovati podatke o kraju in
ostalih okoliščinah nesreče, svoje podatke, registrsko številko
vozila in navesti kraj, kjer se nahaja, ter omogočiti naknadno
ugotavljanje dejstev.
(4) Neposredni udeleženci prometne nesreče od trenutka
nesreče do zaključka ogleda ne smejo uživati alkoholnih pijač,
mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki
zmanjšujejo njihovo sposobnost za varno udeležbo v prometu.
(5) Z globo najmanj 500 eurov se kaznuje za prekršek
neposredni udeleženec prometne nesreče, ki ravna v nasprotju s sedmo alinejo drugega odstavka ali s tretjim odstavkom
tega člena.
(6) V prometni nesreči udeleženi voznik motornega vozila
iz prvega odstavka 130. člena tega zakona, učitelj vožnje ali
spremljevalec, ki ravna v nasprotju z določbo četrtega odstavka tega člena, se kaznuje za prekršek z globo najmanj 500
eurov:
– če ima v organizmu alkohol ali
– če ima v organizmu mamilo, psihoaktivno zdravilo ali
drugo psihoaktivno snov, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost
za varno udeležbo v cestnem prometu.
(7) V prometni nesreči udeleženi voznik iz drugega odstavka 130. člena tega zakona, ki ravna v nasprotju z določbo
četrtega odstavka tega člena, se kaznuje za prekršek z globo
najmanj 500 eurov:
– če ima v organizmu več kot 0,20 grama alkohola na
kilogram krvi ali več kot 0,10 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka ali
– če ima v organizmu mamilo, psihoaktivno zdravilo ali
drugo psihoaktivno snov, ki zmanjšuje njegovo sposobnost za
varno udeležbo v cestnem prometu.
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(8) Vozniku, ki povzroči prometno nesrečo, razen prometne nesreče z neznatno nevarnostjo za druge udeležence
cestnega prometa, in ima v organizmu več kot 1,10 grama
alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,52 miligrama alkohola
v litru izdihanega zraka ali mamilo, psihoaktivno zdravilo ali
drugo psihoaktivno snov, ki zmanjšuje njegovo sposobnost za
varno udeležbo v cestnem prometu, se izreče poleg globe tudi
18 kazenskih točk.
(9) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek drug neposredni udeleženec prometne nesreče, ki ravna v nasprotju s
četrtim odstavkom tega člena.
(10) Z globo najmanj 200 eurov se kaznuje za prekršek
udeleženec cestnega prometa, ki ravna v nasprotju s prvim
odstavkom ali s prvo, drugo, tretjo, četrto, peto ali šesto alinejo
drugega odstavka tega člena.
136. člen
(1) Policist mora priti na kraj prometne nesreče II., III.
ali IV. kategorije, opraviti vse potrebno za zavarovanje kraja
prometne nesreče in opraviti ogled.
(2) Policist mora priti na kraj prometne nesreče I. kategorije in ugotoviti dejstva ter zbrati dokaze, potrebne za odločitev
o prekršku.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka policistu pri
prometni nesreči z neznatno nevarnostjo ni treba ugotavljati
dejstev in zbirati dokazov iz prejšnjega odstavka. O tem policist
obvesti udeležence prometne nesreče.
(4) Priča prometne nesreče mora udeležencu nesreče in
policistu posredovati osebne podatke. Če to ni mogoče, mora
te podatke nemudoma sporočiti policijski postaji ali tistemu, ki
vodi ogled.
(5) Sledi prometne nesreče II., III. in IV. kategorije se smejo odstraniti šele po končanem ogledu oziroma ko tako odloči
tisti, ki opravlja ogled. Pri taki prometni nesreči ni dovoljeno
spreminjati stanja na kraju prometne nesreče, dokler ni opravljena potrebna preiskava, razen kadar to zahteva reševanje
udeležencev prometne nesreče.
(6) Za umrle udeležence prometne nesreče sme odrediti preiskovalni sodnik ali policist odvzem telesnih tekočin za
analizo.
(7) Pri prometni nesreči, v kateri je kdo umrl ali bil poškodovan in odpeljan v bolnišnico, mora policist:
– poskrbeti za premoženje, ki je ostalo na kraju nesreče,
– poskrbeti za odstranitev in hrambo vozil,
– poskrbeti, da so najbližji sorodniki umrlega ali poškodovanega obveščeni o nesreči.
(8) Na podlagi odredbe preiskovalnega sodnika ali policista mora zdravnik odvzeti udeležencu prometne nesreče kri,
urin, drugo telesno tekočino oziroma tkivo za analizo.
(9) Izvajalec rednega vzdrževanja ceste mora na zahtevo
policista zagotoviti:
– odstranitev in hrambo vozil, za katera ne morejo poskrbeti udeleženci nesreče,
– odstranitev vseh ovir na cesti, nastalih zaradi nesreče,
– zavarovanje ovir iz prejšnje točke, ki se ne dajo odstraniti, v skladu z določili tega zakona o zavarovanju ovir na
cesti.
(10) Zdravstvena organizacija, zavod ali zasebni zdravnik
morajo obvestiti najbližjo policijsko postajo o:
– sprejemu poškodovanca, za katerega obstaja sum, da
je bil poškodovan v prometni nesreči in
– smrti poškodovanega v prometni nesreči.
(11) Minister, pristojen za zdravje, predpiše vrste in način
zbiranja podatkov ter vodenje evidenc o umrlih in poškodovanih
v prometnih nesrečah.
(12) Z globo 260 eurov se kaznuje za prekršek udeleženec prometne nesreče, ki ravna v nasprotju s četrtim ali petim
odstavkom tega člena.
(13) Z globo najmanj 300 eurov se kaznuje za prekršek
zdravnik, ki ravna v nasprotju z osmim ali desetim odstavkom
tega člena.
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(14) Z globo najmanj 3.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju s osmim, devetim ali desetim odstavkom tega člena,
odgovorna oseba pa z globo najmanj 300 eurov.
X. VOZNIKI
1. Pogoji za vožnjo vozil
137. člen
(1) Otrok do šestega leta starosti sme voziti kolo le na
pešpoti ali v območju za pešce, v spremstvu polnoletne osebe
pa tudi v območju umirjenega prometa.
(2) Otrok do 14. leta starosti, ki nima opravljenega kolesarskega izpita, sme voziti kolo v cestnem prometu le v spremstvu polnoletne osebe, ki lahko ob upoštevanju prometnih
razmer spremlja največ dva otroka.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka sme učitelj,
ki v osnovni šoli usposablja otroke v vožnji kolesa, spremljati
največ pet otrok hkrati, če so na cestah, na katerih poteka
usposabljanje, drugi vozniki na to opozorjeni s predpisano
prometno signalizacijo. Med opravljanjem kolesarskega izpita
spremstvo iz prejšnjega odstavka ni potrebno, če so na cestah,
na katerih se izpit opravlja, drugi vozniki na to opozorjeni s
predpisano prometno signalizacijo.
(4) Kolo sme samostojno voziti v prometu na cesti otrok,
star najmanj osem let, ki ima pri sebi veljavno kolesarsko izkaznico, in oseba, ki je starejša od 14 let.
(5) Kolo s pomožnim motorjem sme voziti v cestnem prometu otrok od 12. do 14. leta starosti, ki ima pri sebi kolesarsko
izkaznico, in oseba, ki je starejša od 14 let.
(6) Starostni pogoj za pridobitev pravice voziti kolo in kolo
s pomožnim motorjem izpolni otrok z nastopom koledarskega
leta, v katerem dopolni predpisano starost.
(7) Otrok se usposobi za vožnjo kolesa, opravi kolesarski
izpit in dobi kolesarsko izkaznico v osnovni šoli.
(8) Program usposabljanja za vožnjo kolesa, program
kolesarskega izpita in obrazec kolesarske izkaznice predpiše
minister, pristojen za šolstvo.
138. člen
(1) Motorno oziroma motorno in priklopno vozilo sme
voziti oseba, ki:
– je telesno in duševno zmožna voziti vozilo;
– je dopolnila predpisano starost za vožnjo vozil;
– ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil tiste
oziroma tistih kategorij, v katero spada vozilo ali skupina vozil,
ki jo vozi in ne vozi vozila ali skupine vozil v nasprotju z omejitvijo, vpisano v njenem vozniškem dovoljenju;
– se ji ne izvršuje sankcija prepovedi vožnje motornega
vozila določene vrste ali kategorije;
– ji ni izrečen varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja ali ji ni izrečena sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja;
– uporablja pripomočke za vožnjo, ki so vpisani v njenem
vozniškem dovoljenju.
(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 voziti motorno in priklopno vozilo tiste oziroma tistih kategorij, v
katero spada vozilo ali skupina vozil, ki jo vozi, oseba, ki ima
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potrdilo, da je pri upravni enoti dala vlogo za izdajo vozniškega dovoljenja, na kateri je navedeno, da izpolnjuje pogoje za
izdajo vozniškega dovoljenja.
(4) V cestnem prometu se ne sme uporabljati vozniškega
dovoljenja, namesto katerega je izdan dvojnik.
(5) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik
motornega vozila, ki vozi z vozniškim dovoljenjem, katerega
veljavnost je potekla, pa predložitev veljavnega zdravstvenega
spričevala ni pogoj za podaljšanje njegove veljavnosti.
(6) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju s prvo, drugo ali šesto alinejo prvega odstavka tega člena.
(7) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju s peto alinejo 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 alinejo prvega
odstavka ali drugim ali tretjim odstavkom tega člena.
(9) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek oseba, ki da
motorno vozilo v uporabo osebi, ki ne sme voziti takega vozila.
Vožnja s spremljevalcem
139. člen
(1) Ne glede na določbi druge in tretje alineje prvega
odstavka prejšnjega člena in določbo tretje alineje 150. člena
tega zakona sme voziti osebni avtomobil ali štirikolo tudi oseba,
starejša od 17 let:
– ki se je v avtošoli po predpisanem programu usposobila za voznika motornih vozil kategorije B in je po končanem
usposabljanju opravila pred komisijo avtošole preizkus znanja
predpisov o varnosti cestnega prometa in vožnje motornega
vozila;
– ki ji vozniško dovoljenje ni odvzeto oziroma se ji ne
izvršuje izrečena sankcija prepovedi vožnje motornega vozila
določene vrste ali kategorije oziroma se ji ne izvršuje varnostni
ukrep odvzema vozniškega dovoljenja oziroma ji ni izrečeno
prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja in v evidenci
nima nobene kazenske točke v cestnem prometu, če ima
vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil druge kategorije;
– če jo med vožnjo spremlja spremljevalec.
(2) Spremljevalec je lahko eden od staršev, posvojiteljev,
skrbnikov ali rejnikov osebe iz prejšnjega odstavka, ki je star
najmanj 30 let in ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo
motornih vozil kategorije B najmanj sedem let in v evidenci
nima več kot pet kazenskih točk. Pod enakimi pogoji so lahko
spremljevalci tudi stari starši, strici in tete ter bratje in sestre
osebe iz prejšnjega odstavka, če s tem pisno soglašajo starši,
skrbniki ali rejniki. Spremljevalec mora biti vpisan v evidenčni
karton vožnje. Vpis opravi izpitni center na podlagi ustreznih
dokazil. Pred vpisom v evidenčni karton vožnje mora izpitni
center spremljevalcu posredovati ustrezna navodila.
(3) Usposabljanje iz prve alineje prvega odstavka, sme
pričeti oseba, ko ji ne manjka več kot šest mesecev do dopolnjenega 17. leta starosti. Usposabljanje iz vožnje motornega
vozila ne sme biti krajše od 20 ur, preizkus znanja pa mora biti
opravljen po programu in kriterijih za opravljanje vozniškega
izpita pred dvočlansko komisijo avtošole. Najmanj eden od
članov komisije, ki ocenjuje praktični del preizkusa znanja,
mora imeti opravljen preizkus iz šestega odstavka 173. člena
tega zakona.
(4) V obdobju vožnje s spremljevalcem morata oseba iz
prvega odstavka tega člena in spremljevalec opraviti vsaj dve
uri vožnje z učiteljem vožnje.
(5) Med vožnjo motornega vozila mora imeti oseba iz
prvega odstavka tega člena pri sebi evidenčni karton vožnje in
veljavno zdravstveno spričevalo, spremljevalec pa veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B. Te listine morata
na zahtevo izročiti policistu na vpogled.
(6) Pod pogoji, navedenimi v tem členu, sme oseba iz
prvega odstavka tega člena voziti osebni avtomobil in štirikolo,
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dokler ne opravi vozniškega izpita za vožnjo motornih vozil
kategorije B oziroma največ šest mesecev po dopolnjenem
18. letu starosti.
(7) Ne glede na določbi druge in tretje alineje prvega odstavka prejšnjega člena in določbe tretje alineje 150. člena tega
zakona sme voziti osebni avtomobil ali štirikolo s spremljevalcem tudi oseba, starejša od 17 let, ki se usposablja v tuji državi
za voznika motornih vozil ob pogoju vzajemnosti.
(8) Z globo najmanj 500 eurov se kaznuje za prekršek
voznik ali spremljevalec, ki ravna v nasprotju s prvim, petim,
šestim ali sedmim odstavkom tega člena.
(9) Z globo najmanj 4.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju z določbo tretjega odstavka tega člena ali če usposabljanja ali preverjanja znanja iz tretjega odstavka tega člena
ne izvaja v skladu s predpisanim programom, odgovorna oseba
pravne osebe pa z globo najmanj 400 eurov.
Voznik začetnik
140. člen
(1) Voznik začetnik, ki ima v Republiki Sloveniji stalno ali
začasno prebivališče in je v Republiki Sloveniji opravil vozniški
izpit in pridobil vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil
kategorije A2 ali A ali B in imetnik vozniškega dovoljenja, ki je
skladno s tem zakonom pridobil slovensko vozniško dovoljenje
za vožnjo motornih vozil kategorije A ali B na osnovi veljavnega
vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, če je od izdaje tega
vozniškega dovoljenja minilo manj kot leto dni in v državi, kjer
je pridobil vozniško dovoljenje, ni opravil programa za voznika
začetnika, mora opraviti program dodatnega usposabljanja v
skupnem trajanju dvanajst ur. Program vsebuje:
– vožnjo odličnosti,
– vadbo varne vožnje,
– skupinsko delavnico o varnosti cestnega prometa in
psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa.
(2) Programa iz prejšnjega odstavka se mora voznik začetnik udeležiti v predpisanem zaporedju, in sicer:
– prvega dela vožnje odličnosti po najmanj dveh mesecih
od izdaje vozniškega dovoljenja,
– enodnevno vadbo varne vožnje z vključeno skupinsko 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 mesecih od udeležbe na enodnevni vadbi varne vožnje iz prejšnje
alineje.
(3) Vožnjo odličnosti po posebnem programu izvajajo
avtošole.
(4) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, zagotavlja
izvajanje programa vadbe varne vožnje ter skupinske delavnice
o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med
udeleženci cestnega prometa. 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 javnega razpisa
za obdobje petih let. Kandidati za izvajalce programa varne
vožnje in skupinskih delavnic opravljajo izpit pred komisijo, ki
jo imenuje minister, pristojen za notranje zadeve.
(5) Vlada Republike Slovenije določi ceno vadbe varne
vožnje in skupinske delavnice o varnosti cestnega prometa in
psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa, ki
jo plača udeleženec.
(6) Program dodatnega usposabljanja za voznike začetnike lahko izvajajo:
– vožnjo odličnosti: učitelj vožnje;
– vadbo varne vožnje: oseba z ustreznim dovoljenjem;
– skupinsko delavnico o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa: oseba
z ustreznim dovoljenjem.

Uradni list Republike Slovenije
(7) Vozniku začetniku se ob izdaji vozniškega dovoljenja
izda tudi karton voznika začetnika za spremljanje dodatnega
usposabljanja voznika začetnika, na katerega izvajalci programa potrjujejo opravljene obveznosti.
(8) Nadzor nad izvajanjem programa vadbe varne vožnje
in skupinskih delavnic o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa opravljajo v
ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve, zaposlene osebe.
(9) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju s sedmim odstavkom tega člena.
Dovoljenje za izvajanje programa varne vožnje in dovoljenje
za izvajanje programa v skupinskih delavnicah
141. člen
(1) Dovoljenje za izvajanje programa varne vožnje pri
dodatnem usposabljanju voznika začetnika lahko dobi fizična
oseba, ki:
– ima najmanj srednjo strokovno ali srednjo splošno izobrazbo;
– ima veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije
najmanj tri leta;
– v zadnjih treh letih ni bila pravnomočno obsojena za
kaznivo dejanje ogrožanja javnega prometa;
– ji v zadnjih dveh letih ni bil izrečen ukrep odvzema
vozniškega dovoljenja ali prepovedi vožnje motornega vozila
določene vrste ali kategorije zaradi vožnje pod vplivom alkohola ali odklonitve preizkusa z ustreznimi sredstvi, napravami
ali strokovnega pregleda zaradi preveritve, ali ima v organizmu
alkohol;
– ji ni odvzeto vozniško dovoljenje ali ji ni izrečena kazen
prepovedi vožnje motornega vozila, dokler traja taka prepoved in
– je uspešno opravila izpit za izvajanje programa varne
vožnje po posebnem programu iz 145. člena tega zakona.
(2) Dovoljenje za izvajanje programa v skupinskih delavnicah o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih
med udeleženci cestnega prometa, pri dodatnem usposabljanju
voznika začetnika lahko dobi fizična oseba, ki:
– ima ustrezno univerzitetno izobrazbo,
– ima znanje s področja varnosti cestnega prometa in
dela s skupinami,
– v zadnjih treh letih ni bila pravnomočno obsojena za
kaznivo dejanje ogrožanja javnega prometa,
– uspešno opravila izpit za izvajanje programa v skupinskih
delavnicah po posebnem programu iz 145. člena tega zakona.
(3) Dovoljenji iz prvega in drugega odstavka tega člena
izda in podaljša ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Veljavnost dovoljenja se podaljša vsaka tri leta, na podlagi uspešno
opravljenega posebnega programa iz 145. člena tega zakona.
Razveljavitev dovoljenja za izvajanje programa varne vožnje
in dovoljenja za izvajanje programa v skupinskih delavnicah
142. člen
(1) Osebi iz prvega odstavka prejšnjega člena ministrstvo,
pristojno za notranje zadeve, razveljavi dovoljenje v naslednjih
primerih:
– če mu je izrečen ukrep prepovedi opravljanja poklica
voznika, odvzema vozniškega dovoljenja ali prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja ali sankcija prepovedi vožnje
motornega vozila za čas, za katerega velja tak ukrep;
– če je bil v zadnjih treh letih pravnomočno obsojen za
kaznivo dejanje ogrožanja javnega prometa;
– če ne izvaja predpisanega programa.
(2) Osebi iz drugega odstavka prejšnjega člena ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, razveljavi dovoljenje v
naslednjih primerih:
– če mu je izrečen ukrep prepovedi opravljanja poklica;
– če je bil v zadnjih treh letih pravnomočno obsojen za
kaznivo dejanje ogrožanja javnega prometa;
– če ne izvaja predpisanega programa.
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Podelitev pooblastila za izvajanje vadbe varne vožnje
in skupinske delavnice
143. člen
(1) Programe vadbe varne vožnje in skupinskih delavnic
kot del programa dodatnega usposabljanja za voznike začetnike izvajajo pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki,
ki jih za to pooblasti minister, pristojen za notranje zadeve.
(2) Pooblastilo za izvajanje programov vadbe varne vožnje
in skupinskih delavnic se podeli pravni osebi ali samostojnemu
podjetniku posamezniku, ki izpolnjuje pogoje glede poslovnih
prostorov, predpisane opreme in naprav ter kadrov, določene s
tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi.
Evidenca
144. člen
(1) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, vodi evidenco izdanih dovoljenj za osebe iz prvega in drugega odstavka
141. člena tega zakona.
(2) Evidence vsebujejo naslednje podatke:
– priimek in ime;
– EMŠO;
– datum in kraj rojstva;
– datum izdaje dovoljenja in veljavnost;
– prebivališče imetnika dovoljenja.
Pooblastila
145. člen
Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše:
– program dodatnega usposabljanja za voznike začetnike;
– program usposabljanja in izpita za izvajalce programa
varne vožnje in skupinskih delavnic ter program rednega izpopolnjevanja znanja za osebe, ki izvajajo program varne vožnje
in skupinskih delavnic;
– obrazec kartona voznika začetnika iz sedmega odstavka 140. in obrazec dovoljenj iz 141. člena tega zakona;
– postopek izdaje in podaljšanja veljavnosti in zamenjave
dovoljenj iz 141. člena tega zakona;
– natančnejše pogoje, ki jih mora izpolnjevati samostojni
podjetnik posameznik oziroma pravna oseba za izvajanje programov vadbe varne vožnje in skupinskih delavnic.
Izdaja, veljavnost in podaljšanje veljavnosti
vozniškega dovoljenja
146. člen
(1) Vozniško dovoljenje se izda oziroma njegova veljavnost se podaljša osebi, ki ima v Republiki Sloveniji stalno prebivališče oziroma začasno prebivališče več kot šest mesecev.
(2) Vozniško dovoljenje izda oziroma njegovo veljavnost
podaljša upravna enota. Vozniško dovoljenje prične veljati z
dnem izdaje.
(3) Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorij
A2, A, B, BE, C1, C1E, C in CE se vozniku začetniku izda z veljavnostjo 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 organ 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.
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(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 upravičencu 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 organizacije, 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 določene kategorije.
(10) Pri izrekanju kazenskih točk v cestnem prometu se
šteje, da ima veljavno vozniško dovoljenje, izdano v Republiki
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.
Pogoji za izdajo vozniškega dovoljenja
147. člen
(1) Vozniško dovoljenje se izda osebi, ki izpolnjuje naslednje 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 kategorije A (brez omejitev) se izda osebi, ki poleg pogojev, določenih
v prejšnjem odstavku, izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je opravila praktični del vozniškega izpita vozil kategorije A brez omejitev,
– da ima najmanj dve leti veljavno vozniško dovoljenje za
vožnjo motornih vozil kategorije A2.
(3) Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije A2 se izda osebi, ki poleg pogojev iz prvega odstavka tega
člena izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je opravila praktični del vozniškega izpita vozil kategorije 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 kategorije 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 dovoljenje. Z vozniškim dovoljenjem s tako opombo sme imetnik
voziti samo vozila z avtomatskim menjalnikom.
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(6) V vozniškem dovoljenju se potrdijo vse tiste kategorije
vozil, ki jih sme imetnik voziti oziroma jih bo smel voziti po dopolnjeni 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 dovoljenje 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.
148. člen
(1) Oseba, ki ji je v postopku za prekršek izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, lahko dobi novo vozniško
dovoljenje po prvem izrečenem prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja po šestih mesecih, po drugem prenehanju po
enem letu, po nadaljnjih izrečenih prenehanjih pa po dveh letih od
pravnomočnosti odločbe. Pogoj za pridobitev 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 dovoljenjem, 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.
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.
(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 vožnjo 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 vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, B1 in G.
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(8) V kategorijo BE spadajo skupine vozil, sestavljene iz
vlečnega vozila kategorije B, ki mu je dodano priklopno vozilo, 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 homologaciji 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. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za
vožnjo vozil kategorije BE in C1E, v kombinaciji z vozniškim dovoljenjem 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.
(15) V kategorijo D spadajo motorna vozila za prevoz
oseb, ki imajo poleg sedeža za voznika več kot osem sedežev.
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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 kategorije BE in D1E.
(17) Vozniško dovoljenje se izda tudi za vožnjo drugih
motornih in priklopnih vozil, ki so razvrščena v nacionalni kategoriji F in G.
(18) V kategorijo F spadajo traktorji in traktorski priklopniki. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi
dovoljenje za vožnjo vozil kategorije G.
(19) V kategorijo G spadajo delovni stroji in motokultivatorji.
(20) Imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorije B smejo voziti v Republiki Sloveniji tudi trikolesa.
(21) Imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorij 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 vozniškega 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

D1

D

=

D

E le z vozili kategorije B

=

BE
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DOSEDANJE VOZNIŠKO DOVOLJENJE

NOVO VOZNIŠKO DOVOLJENJE

E

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

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

Predpisana starost za vožnjo motornih vozil

Zamenjava vozniškega dovoljenja in izdaja dvojnika

150. člen
(1) Za vožnjo motornih vozil posamezne kategorije mora
imeti voznik dopolnjeno naslednjo starost:

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 dovoljenje zamenjati.
(2) Namesto pogrešanega ali ukradenega veljavnega vozniškega dovoljenja se na zahtevo stranke izda novo vozniško
dovoljenje.
(3) O pogrešanih ali ukradenih veljavnih vozniških dovoljenjih ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, vodi register
pogrešanih ali ukradenih vozniških dovoljenj. Register vsebuje:
– osebno ime imetnika vozniškega dovoljenja,
– naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča imetnika,
– 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 ministrstva, 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 vozniškega 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.

– za vozila kategorije AM

15 let;

– za vozila kategorije A1

16 let;

– za vozila kategorije A2

18 let;

– za vozila kategorije A, če ima imetnik dve leti
vozniško dovoljenje kategorije A2
– za vozila kategorije A
– za motorna trikolesa z močjo motorja, večjo
od 15 kW
– za vozila kategorije B1

20 let;
24 let;
21 let;
16 let;

– za vozila kategorij B, BE

18 let;

– za vozila kategorij C1, C1E

18 let;

– za vozila kategorije C, CE

21 let,

– za vozila kategorij D1, D1E

21 let;

– za vozila kategorij D, DE

24 let;

– 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
vozil 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
vozil kategorije D in DE, če ima spričevalo, ki potrjuje pospešeno pridobljene temeljne kvalifikacije, določene v zakonu,
ki ureja prevoze v cestnem prometu.

Vožnja z vozniškim dovoljenjem, izdanim v tujini
152. člen
(1) Tujec, ki ima na podlagi dovoljenja za prebivanje v
Republiki Sloveniji prijavljeno prebivališče, sme z veljavnim
vozniškim dovoljenjem, ki mu ga je izdal pristojni organ tuje države, in ob vzajemnosti voziti v Republiki Sloveniji tista motorna
vozila, ki jih sme voziti po veljavnem vozniškem dovoljenju,
izdanem v tujini, in sicer eno leto od dneva prijave prebivališča
v Republiki Sloveniji.
(2) Državljan Republike Slovenije, ki začasno ali stalno
prebiva v tujini in pride začasno v Republiko Slovenijo, sme
z veljavnim vozniškim dovoljenjem, ki mu ga je izdal pristojni
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organ tuje države, voziti tista motorna vozila, ki jih sme voziti
po veljavnem vozniškem dovoljenju, izdanem v tujini, in sicer
dve leti od dneva prijave prebivališča v Republiki Sloveniji.
(3) Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka
tega člena mora oseba, ki ima veljavno vozniško dovoljenje,
izdano v tujini, ki ni v skladu s Konvencijo o cestnem prometu
(Uradni list RS – MP, št. 9-55/92), imeti med vožnjo motornega vozila po cesti pri sebi poleg veljavnega vozniškega
dovoljenja, izdanega v tujini, tudi veljavno mednarodno vozniško dovoljenje, ki ga je izdal pristojni organ ali organizacija
tuje države.
(4) Oseba iz prvega in drugega odstavka tega člena v
Republiki Sloveniji ne sme voziti motornega vozila po cesti,
če ji je bila v tuji državi, v kateri ji je bilo izdano vozniško dovoljenje, prepovedana vožnja vozil kategorije oziroma vrste,
v katero spada vozilo, ki ga vozi. Prav tako ne sme voziti
motornega vozila oseba, ki ne izpolnjuje starosti za vožnjo
motornih vozil, določene v 150. členu tega zakona.
(5) Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena sme z veljavnim vozniškim dovoljenjem, ki
mu ga je izdal pristojni organ druge države članice Evropske
unije, voziti v Republiki Sloveniji tista motorna vozila, ki jih
sme voziti po veljavnem vozniškem dovoljenju, izdanem v
drugi državi članici Evropske unije.
(6) Z globo najmanj 80 eurov se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
(7) Z globo najmanj 500 eurov se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim ali četrtim odstavkom tega člena.
Zamenjava vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini
153. člen
(1) Tujec, ki ima na podlagi dovoljenja za prebivanje v
Republiki Sloveniji prijavljeno prebivališče več kot šest mesecev, in državljan Republike Slovenije, ki se vrne iz tujine
v Republiko Slovenijo zaradi stalnega prebivanja ali ima
prijavljeno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji več kot
šest mesecev, lahko, če izpolnjujeta druge s tem zakonom
določene pogoje za vožnjo motornih vozil, zahtevata zamenjavo veljavnega vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, za
slovensko vozniško dovoljenje.
(2) Določba prejšnjega odstavka, ki se nanaša na prebivanje, se smiselno uporablja tudi za imetnika veljavnega
vozniškega dovoljenja druge države članice Evropske unije,
ki kljub določbi petega odstavka 152. člena želi zamenjati
veljavno vozniško dovoljenje izdano v drugi državi članici
Evropske unije, za slovensko vozniško dovoljenje.
(3) Slovensko vozniško dovoljenje se izda, če imetnik
veljavnega vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, opravi
praktični del vozniškega izpita za tiste kategorije vozil, ki jih
sme voziti z vozniškim dovoljenjem, izdanem v tujini in tistim,
ki so že imeli veljavno slovensko vozniško dovoljenje.
(4) Praktičnega dela vozniškega izpita ni treba opraviti
imetnikom vozniških dovoljenj tistih tujih držav, ki jih določi
s pravilnikom minister, pristojen za notranje zadeve, na
podlagi ocene kakovosti izobraževanja, teoretičnega znanja in znanja vožnje motornih vozil voznikov ter prometno
varnostnih razmer v posamezni tuji državi in imetnikom
vozniških dovoljenj tujih držav, ki imajo dokazilo o strokovni
usposobljenosti v skladu s predpisi Evropske unije o najnižji stopnji usposabljanja za nekatere poklicne voznike v
cestnem prometu.
(5) Slovensko vozniško dovoljenje se izda namesto
vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini.
(6) Izjemoma in ob vzajemnosti se od osebja diplomatskih in konzularnih predstavništev misij tujih držav in predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji ob
zamenjavi vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, ne zahtevajo dokazila o telesni in duševni zmožnosti voziti motorna
vozila ter opravljanja praktičnega dela vozniškega izpita.
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(7) Tujcu in državljanu Republike Slovenije se zamenja
vozniško dovoljenje, izdano v tujini, s slovenskim vozniškim
dovoljenjem, če ga je pridobil med najmanj šestmesečnim
bivanjem v državi, v kateri je bilo izdano.
(8) Če se iz besedila vozniškega dovoljenja, izdanega v
tujini, ne da sklepati, za katero kategorijo oziroma vrsto vozila
velja in ali še velja, se sme vozniško dovoljenje, izdano v tujini,
zamenjati po prvem odstavku tega člena, če oseba, ki prosi za
zamenjavo, priloži listino, iz katere je razvidno, katera motorna vozila sme voziti, oziroma listino o veljavnosti vozniškega
dovoljenja.
(9) Mednarodnega vozniškega dovoljenja ni mogoče zamenjati za slovensko vozniško dovoljenje.
(10) Vozniško dovoljenje, izdano v tujini, ki se zamenja za
slovensko vozniško dovoljenje, in vozniško dovoljenje, ki je bilo
oddano v skladu z enajstim odstavkom 147. člena tega zakona,
se vrne organu tuje države, ki ga je izdal.
Zamenjava vozniškega dovoljenja, izdanega v drugi
državi Evropske unije
154. člen
(1) Imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja druge države članice Evropske unije, ki stalno ali začasno prebiva v
Republiki Sloveniji, lahko brez opravljanja vozniškega izpita in
predložitve dokazila o duševni in telesni zmožnosti za vožnjo
vozil, zamenja veljavno vozniško dovoljenje za slovensko vozniško dovoljenje, če izpolnjuje druge s tem zakonom določene
pogoje za vožnjo motornih vozil, in sicer za tiste kategorije
vozil, ki jih sme voziti po vozniškem dovoljenju, katerega zamenjavo zahteva.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se tiste nacionalne kategorije, ki jih po določbi 149. člena tega zakona ne
vsebuje slovensko vozniško dovoljenje, opustijo.
(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.
(4) Imetniku vozniškega dovoljenja druge države članice
Evropske unije, ki v nasprotju z določbo prejšnjega odstavka
ne odda vozniškega dovoljenja, odvzame vozniško dovoljenje
pristojni organ Republike Slovenije.
(5) Vozniško dovoljenje, izdano v drugi državi članici
Evropske unije, ki se zamenja za slovensko vozniško dovoljenje, in vozniško dovoljenje, ki je bilo oddano v skladu s tretjim
ali četrtim odstavkom tega člena in z enajstim odstavkom
147. člena tega zakona, se vrne organu tuje države, ki ga je
izdal.
Mednarodno vozniško dovoljenje
155. člen
(1) Imetnik veljavnega slovenskega vozniškega dovoljenja lahko dobi na lastno zahtevo tudi mednarodno vozniško dovoljenje, če mu ni izrečen varnostni ukrep odvzema
vozniškega dovoljenja ali prenehanje veljavnosti vozniškega
dovoljenja oziroma se mu ne izvršuje kazen ali varstveni
ukrep prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali
kategorije.
(2) Mednarodna vozniška dovoljenja izdaja organizacija,
ki jo pooblasti minister, pristojen za notranje zadeve.
(3) Mednarodnega vozniškega dovoljenja, izdanega v
Republiki Sloveniji, ni mogoče uporabljati za vožnjo motornih
vozil v Republiki Sloveniji.
(4) Izdajanje mednarodnih vozniških dovoljenj in vodenje registra nadzoruje ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve.
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Evidenca o vozniških dovoljenjih
156. člen
(1) Evidenca izdanih vozniških dovoljenj vsebuje naslednje podatke:
– enotno matično številko občana, ime in priimek, datum
in kraj rojstva in fotografijo;
– organ oziroma organizacijo, ki je izdal vozniško dovoljenje oziroma podaljšal njegovo veljavnost;
– datum izdaje in spremembe;
– številko vpisa;
– serijsko številko izdanega vozniškega dovoljenja;
– veljavnost posameznih kategorij vozniškega dovoljenja;
– veljavnost obrazca vozniškega dovoljenja;
– zaznamke o veljavnosti, zamenjavi zaradi obrabljenosti,
zamenjavi tujega vozniškega dovoljenja za slovensko, pogrešitvi ali kraji oziroma deponiranju ali ostalih spremembah, ki se
nanašajo na vozniško dovoljenje;
– kategorije vozil in podkategorije vozil, za katere velja,
in datum pridobitve dovoljenja za vožnjo vozil posamezne
kategorije;
– da je oseba voznik začetnik;
– omejitve: pripomočke, ki jih mora voznik uporabljati
med vožnjo, oziroma omejitve za vožnjo vozil posameznih
kategorij.
(2) Evidenco vozniških dovoljenj vodi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, upravne enote pa vnašajo podatke v
evidenco.
Pooblastilo
157. člen
(1) Minister, pristojen za kmetijstvo in gozdarstvo, v
soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve, predpiše
program usposabljanja za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki, pogoje, ki jih morajo izpolnjevati organizacije
oziroma zavodi za izvajanje tega programa, način izdaje
potrdil o uspešno opravljenem tečaju in vodenja evidenc ter
pooblasti organizacije oziroma zavode za izvajanje tega programa.
(2) Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše obrazec vozniškega dovoljenja ter postopek za izdajo, podaljšanje
veljavnosti, nadomestitev in zamenjavo vozniških dovoljenj,
enotne kode pripomočkov, ki jih mora voznik uporabljati pri
vožnji vozila in omejitev ter način vodenja evidenc.
(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 minister, 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 odstavka 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 nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece in
– da niso v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
(6) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, ima pri nadzoru podjetja ali organizacije iz tretjega in četrtega odstavka
tega člena pravico pregledati vso dokumentacijo, ki se nanaša
na izdelavo, personalizacijo za posamezno osebo in skladiščenje obrazcev iz tretjega odstavka tega člena, prostore, v katerih
to poteka, ter preveriti izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega
odstavka tega člena.
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157.a člen
Prenos vozniških dovoljenj iz četrtega odstavka prejšnjega 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, varnost in sledljivost poštnih pošiljk.
2. Usposabljanje kandidatov za voznike motornih vozil
Opravljanje dejavnosti usposabljanja kandidatov
za voznike motornih vozil
158. člen
(1) Usposabljanje kandidatov oziroma kandidatk (v nadaljnjem besedilu: kandidatov) za voznike motornih vozil ali
skupine vozil (v nadaljnjem besedilu: dejavnost usposabljanja
kandidatov) opravljajo gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, izobraževalni zavodi in pravne osebe zasebnega prava, ki izpolnjujejo pogoje, določene v tem zakonu in
drugih predpisih (v nadaljnjem besedilu: avtošola).
(2) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, izda odločbo o registraciji avtošole za tisto kategorijo motornih vozil, za
katero usposablja kandidate za voznike.
(3) Avtošola sme opravljati dejavnost usposabljanja kandidatov, ko izpolni pogoje iz 159. člena tega zakona ter drugih
predpisov in jo ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, vpiše
v register avtošol.
(4) Register avtošol vodi ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve. Register vsebuje naslednje podatke:
– številko vpisa v register;
– matična številka poslovnega subjekta;
– naziv avtošole;
– statusno obliko;
– sedež avtošole in naslov, kjer se opravlja dejavnost;
– sedež podružnice;
– kategorije, za katere je registrirana;
– datum vpisa v register;
– datum in razloge za izbris iz registra.
Minister, pristojen za notranje zadeve, izda natančnejše predpise o obliki, načinu in pogojih vodenja registra avtošol.
(5) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, izda odločbo
o izbrisu avtošole iz registra avtošol:
– če je pravna oseba črtana iz evidence pravnih oseb;
– če pravna oseba sporoči, da je prenehala z opravljanjem dejavnosti usposabljanja kandidatov;
– če samostojni podjetnik posameznik umre ali preneha z
opravljanjem dejavnosti usposabljanja kandidatov;
– če ne izpolnjuje pogojev iz 159. člena tega zakona;
– če v določenem roku ne odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih z odločbo iz 229. člena tega zakona;
– če ji je bila v roku dveh let dvakrat izdana odločba
o začasni prepovedi dela zaradi neizpolnjevanja predpisanih
pogojev, ki se nanašajo na prostore, kadre, učila in izvajanje
programov.
(6) V primeru izbrisa avtošole iz registra avtošol na podlagi šeste alineje prejšnjega odstavka se sme ponovni vpis v
register izvesti po preteku petih let od izdane odločbe o izbrisu
iz registra.
(7) Avtošola mora na predpisan način voditi register kandidatov ter evidenčni karton vožnje, dnevni razvid vožnje in
dnevnik usposabljanja iz teorije.
(a) Register kandidatov vsebuje:
– registrsko številko kandidata;
– datum vpisa;
– priimek in ime kandidata;
– naslov, prebivališče;
– datum rojstva;
– številko evidenčnega kartona in datum njegove izdaje;
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– podatke o usposabljanju;
– podatke o izpisu kandidata iz avtošole.
(b) Evidenčni karton vožnje poleg podatkov iz registra
vsebuje še ime, priimek učitelja vožnje ter ime, priimek, rojstne
podatke in sorodstveno razmerje spremljevalca.
(c) Dnevni razvid vožnje vsebuje podatke o avtošoli, ki ga
je izdala, številki in datumu izdaje dnevnega razvida vožnje,
imenu in priimku učitelja vožnje, registrski označbi vozila, podatke o številu prevoženih kilometrov, podatke o kandidatu in
podatke o usposabljanju kandidata.
(d) Dnevnik usposabljanja iz teorije vsebuje zaporedno
številko dnevnika, čas usposabljanja, ime in priimek predavatelja, podatke o kandidatu iz registra ter podatke o poteku
usposabljanja.
Minister, pristojen za notranje zadeve, izda natančnejše predpise o obliki, načinu in pogojih vodenja registra kandidatov,
evidenčnega kartona vožnje, dnevnega razvida vožnje ter
dnevnika usposabljanja.
(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.
(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.
Pogoji za opravljanje dejavnosti usposabljanja kandidatov
159. člen
(1) Avtošola mora imeti:
– predpisano opremljeno šolsko učilnico za poučevanje
teorije;
– pisarniški prostor za sprejem kandidatov in za delo
vodje avtošole;
– najmanj eno vozilo, opremljeno za poučevanje kandidatov za voznike motornih vozil, tistih kategorij za katere je
vpisana v register avtošol, razen za kategorijo B, kjer mora
imeti dve vozili;
– površino, ki meri najmanj 1.000 m2 uporabne površine,
ki omogoča izvajanje vaj iz tehnike vožnje vozila in od avtošole
ali podružnice ni oddaljena več kot 30 km.
Šolska učilnica, pisarniški prostor, vozila in površina iz četrte
alineje morajo biti opremljeni v skladu s predpisi iz 163. člena
tega zakona.
(2) Avtošola mora imeti:
– v delovnem razmerju za določen ali nedoločen čas s
polnim delovnim časom najmanj tri učitelje vožnje;
– v delovnem razmerju za določen ali nedoločen čas s
polnim delovnim časom vodjo avtošole, ki ima dovoljenje za
strokovnega vodjo avtošole in veljavno dovoljenje za učitelja
vožnje.
(3) Izobraževalnim zavodom ni treba izpolnjevati pogojev
iz prejšnjega odstavka, če usposabljajo kandidate, ki imajo v
tem izobraževalnem zavodu status dijaka in se izobražujejo po
izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe ter imajo za
dokončanje programa določeno kot pogoj opravljen vozniški
izpit določene kategorije motornih vozil. Kandidate za voznike
motornih vozil smejo usposabljati učitelji, ki izpolnjujejo pogoje
po tem zakonu in drugih predpisih ter so v delovnem razmerju
v tem zavodu.
(4) Avtošola sme usposabljati kandidate za voznike motornih 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 materialne pogoje, navedene v tem členu, in ji ministrstvo, pristojno za
notranje zadeve, izda odločbo o vpisu v register.
(5) V avtošolah smejo usposabljati kandidate za voznike
motornih vozil samo učitelji vožnje oziroma učitelji predpisov o
varnosti cestnega prometa.
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(6) Predpise o varnosti cestnega prometa, osnove delovanja naprav in opreme na motornem vozilu, psihologijo v cestnem prometu in prometno etiko smejo v avtošoli poučevati:
– učitelji predpisov z ustreznim veljavnim dovoljenjem
za učitelja predpisov o varnosti cestnega prometa in učitelji
vožnje z veljavnim dovoljenjem za učitelja vožnje, ki imajo
najmanj višjo strokovno izobrazbo;
– osebe, ki so bile zaposlene kot učitelji predpisov o varnosti cestnega prometa na dan 1. maja 1998 in imajo veljavno
dovoljenje za učitelja vožnje.
(7) Z globo najmanj 400 eurov se kaznuje za prekršek
oseba, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(8) Z globo najmanj 2.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna
v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pravne
osebe pa z globo najmanj 200 eurov.
Poučevanje vožnje
160. člen
(1) Vožnjo v cestnem prometu lahko v avtošoli poučujejo
učitelji vožnje, ki imajo veljavno dovoljenje za učitelja vožnje
(v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za učitelja vožnje) tiste
kategorije, za katero poučujejo kandidata za voznika motornih
vozil.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko poučuje kandidata 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 dovoljenje 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.
(3) Pri poučevanju vožnje je učitelj vožnje odgovoren
za varnost vožnje in za prekršek, ki ga je storil kandidat za
voznika, razen, če ga ni mogel preprečiti.
(4) Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek oseba ali
učitelj vožnje, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega
člena.
(5) Z globo najmanj 600 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna
v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pravne
osebe pa z globo najmanj 120 eurov.
Program usposabljanja
161. člen
(1) Program usposabljanja za voznike motornih vozil
vsebuje teoretični in praktični del.
1. Teoretični del, v trajanju najmanj 40 pedagoških ur, je
sestavljen iz splošnega in posebnega dela in obsega:
– pravila cestnega prometa, prometne znake in njihov
pomen, znake, ki jih dajejo policisti in druge s tem zakonom
pooblaščene osebe, ter nevarnosti, ki nastanejo zaradi dejanj
v prometu, ki nasprotujejo prometnim predpisom;
– izvedbo operacij z motornim vozilom, katerih namen je
uspešna in varna vožnja, v skladu s prometnimi pravili, okoliščinami na cesti in v prometu ter s prometno etiko;
– osnove delovanja naprav na motornem vozilu, ki so
pomembne za varen cestni promet;
– vpliv nezadostnega znanja in spretnosti za vožnjo
vozila, alkohola, mamil in psihoaktivnih zdravil, na katerih
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je označeno, da se ne smejo uživati pred vožnjo in med njo,
utrujenosti, bolezni in drugih neugodnih duševnih in telesnih
stanj, vremenskih razmer ter stanja vozila in ceste na varnost
prometa;
– teme, ki prispevajo k razvijanju humanih odnosov,
odnosov vzajemnega spoštovanja in razumevanja med vsemi
udeleženci v prometu po načelih zaupanja in solidarnosti ter
k ravnanju ob prometni nesreči.
2. Praktični del obsega:
– spoznavanje vozila in učenje osnovnih elementov tehnike vožnje na površini iz četrte alineje prvega odstavka
159. člena;
– učenje vožnje po cestah z redkim prometom v naselju
in zunaj njega;
– učenje vožnje v gostem prometu v naselju in zunaj
njega podnevi in ponoči, vožnja preko križišča, kjer je promet
urejen s svetlobnimi prometnimi znaki, vožnja preko križišča,
kjer promet ureja policist, in razvrščanje, vožnja po cesti, rezervirani za motorna vozila, vožnja po avtocesti, vožnja skozi
predor, vožnja po enosmerni cesti, vožnja po večpasovni cesti
in razvrščanje z enega na drugi prometni pas, dohitevanje in
prehitevanje.
(2) Kandidat za voznika mora biti pri teoretičnem delu
programa usposabljanja v avtošoli prisoten najmanj 80 odstotkov učnih ur v predpisano opremljeni učilnici. Preostalih
20 odstotkov učnih ur se lahko izobražuje samostojno s
pomočjo literature ali elektronskih medijev. Po končanem teoretičnem oziroma praktičnem delu programa usposabljanja
v avtošoli mora kandidat za voznika motornih vozil opraviti
pred komisijo avtošole preizkus znanja tistega dela programa usposabljanja, za katerega se je pripravljal v avtošoli.
Uspešno opravljen preizkus znanja velja tri leta. V tem času
se kandidatu splošni del teoretičnega usposabljanja priznava tudi pri usposabljanju za voznika motornih vozil drugih
kategorij.
(3) Z globo najmanj 400 eurov se kaznuje za prekršek
učitelj vožnje ali učitelj predpisov, ki ravna v nasprotju s prvim
ali drugim odstavkom tega člena.
(4) Z globo najmanj 2.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna
v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pa z
globo najmanj 200 eurov.
Pogoji za usposabljanje kandidatov
162. člen
(1) Kandidat za voznika se sme v avtošoli začeti usposabljati, če mu ne manjka več kot šest mesecev do starosti,
predpisane za pridobitev pravice vožnje motornega vozila
posamezne kategorije.
(2) Pred začetkom praktičnega dela usposabljanja mora
kandidat za voznika uspešno opraviti preizkus znanja iz teoretičnega dela programa usposabljanja, kar mora avtošola
oziroma 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 pripomočke 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
posameznik, če usposablja kandidata za voznika v nasprotju s
tem členom, odgovorna oseba pa z globo najmanj 80 eurov.
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Opremljenost vozil, na katerih se kandidati učijo vožnje
163. člen
(1) Avtošola sme poučevati kandidata za voznika na vozilu, ki izpolnjuje pogoje, določene v podzakonskem aktu.
(2) Med učenjem kandidata za voznika smejo biti v motornem vozilu ali na njem samo kandidati avtošole, ki imajo pri
sebi evidenčne kartone vožnje, učitelji vožnje in kandidati za
učitelje vožnje, spremljevalci, starši, rejniki, skrbniki ter osebe,
ki opravljajo nadzor nad izvajanjem praktičnega dela programa
usposabljanja.
(3) Motorna vozila, na katerih se kandidati za voznika
usposabljajo za praktični del programa, morajo imeti na strehi
svetlobno tablo z napisom »AVTO ŠOLA L« in na bočnih straneh vozila napis z nazivom in naslovom avtošole. Vozila, ki
nimajo strehe, priklopna vozila in vozila, pri katerih se zaradi
konstrukcije z zadnje strani ne vidi svetlobna tabla z napisom
»AVTO ŠOLA L«, pa morajo biti med usposabljanjem kandidata
za voznika motornega vozila označena s predpisanimi »L« tablicami. Vozila, na katerih se usposabljajo kandidati za voznike
motornih vozil kategorij A, B in AM ne smejo biti starejša od
osem let, vozila drugih kategorij pa ne starejša od 12 let.
(4) Minister, pristojen za notranje zadeve, izda natančnejše predpise o opremljenosti in delu avtošol, načinu vodenja
predpisanih evidenc ter natančneje določi program usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil. Minister, pristojen za
notranje zadeve, izda tudi natančnejše predpise o označevanju
vozil, na katerih se usposablja kandidate za voznike, o pogojih,
ki jih morajo izpolnjevati ta vozila, in predpiše vsebino, barvo,
obliko in dimenzije svetlobnih tabel ter »L« tablic.
(5) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekrške učitelj vožnje,
ki ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom tega
člena.
(6) Z globo najmanj 800 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ravna
v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom tega člena,
odgovorna oseba pa z globo najmanj 80 eurov.
Usposabljanje za vožnjo
164. člen
(1) Učitelj vožnje sme v praktičnem delu programa usposabljanja pripravljati samo kandidata za voznika motornih vozil
tiste avtošole, v kateri je v delovnem razmerju oziroma opravlja
v njej to delo na podlagi podjemne pogodbe.
(2) Učitelj vožnje mora imeti med pripravljanjem kandidata
za voznika motornih vozil po cesti pri sebi svoje veljavno vozniško dovoljenje in veljavno dovoljenje za učitelja vožnje, dnevni
razvid vožnje, evidenčni karton vožnje in veljavno zdravstveno
spričevalo kandidata za voznika, ki ga pripravlja. Na zahtevo
policista oziroma pristojnega inšpektorja mora navedene dokumente pokazati.
(3) Učitelj vožnje, ki je v avtošoli v delovnem razmerju
za določen ali nedoločen čas s polnim delovnim časom, sme
pripravljati kandidate za voznike v praktičnem delu programa
usposabljanja po cesti v nedeljenem delovnem času največ
osem učnih ur dnevno, v deljenem delovnem času pa največ devet učnih ur dnevno. Učitelj vožnje, ki opravlja delo
na podlagi podjemne pogodbe, pa največ tri učne ure dnevno. Za deljeni delovni čas se šteje delo z najmanj enourno
prekinitvijo delovnega časa, v katerega se ne šteje obvezni
30-minutni počitek.
(4) Učno uro praktičnega dela programa usposabljanja
sestavljajo priprava kandidata na vožnjo, vožnja motornega
vozila in analiza vožnje. Učna ura traja 60 minut, v tem času
pa ima učitelj vožnje lahko odmor do deset minut. Učitelj vožnje
mora imeti najkasneje po petih učnih urah najmanj 30 minut
počitka.
(5) Učitelj vožnje mora na predpisan način voditi evidenčni karton vožnje kandidata, ki ga pripravlja, in dnevni razvid
vožnje.

Uradni list Republike Slovenije
(6) Z globo najmanj 100 eurov se kaznuje za prekršek
učitelj vožnje, ki ravna v nasprotju s prvim, ali drugim, ali
tretjim odstavkom tega člena.
(7) Z globo najmanj 80 eurov se kaznuje za prekršek
učitelj vožnje, ki ravna v nasprotju s četrtim, ali petim odstavkom tega člena.
(8) Z globo najmanj 2.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna
v nasprotju s prvim, tretjim, ali petim odstavkom tega člena,
odgovorna oseba pa z globo najmanj 200 eurov.
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165. člen
(1) Učitelj vožnje ne sme pripravljati kandidata za voznika v vožnji motornega vozila po cesti, če je utrujen, bolan,
če je pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih
psihoaktivnih snovi, oziroma je v takem duševnem stanju,
da ne more zanesljivo nadzirati kandidata, ki ga uči. Če ima
telesne okvare ali poškodbe pa v primeru, da ga to onemogoča pri njegovem delu.
(2) Učitelj vožnje kandidatu za voznika ne sme dovoliti
vožnje po cesti, če je očitno, da kandidat zaradi telesne
okvare ali poškodbe, utrujenosti, bolezni, duševnega stanja,
vpliva alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih sredstev ne more zanesljivo voziti.
(3) Z globo najmanj 200 eurov se kaznuje za prekršek
učitelj vožnje, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom.

lovnem mestu učitelja vožnje, ima najmanj višjo izobrazbo,
veljavno dovoljenje za učitelja vožnje najmanj za vozila
kategorije B in je uspešno končala program usposabljanja
za vodjo avtošole.
(4) Program usposabljanja za učitelja vožnje obsega:
1. predpise o varnosti cestnega prometa z načeli varne
vožnje in nevarnosti, ki nastanejo zaradi dejanj v prometu, ki
niso v skladu s cestnoprometnimi predpisi;
2. osnove psihologije z načeli etike v cestnem prometu;
3. osnove teorije pouka (didaktika);
4. poznavanje motornih vozil in cest;
5. vožnjo motornega vozila;
6. vsebino in izvedbo učne ure vožnje motornega vozila
– praktično poučevanje;
7. preizkus znanja slovenskega jezika.
(5) Program usposabljanja za učitelja predpisov o varnosti cestnega prometa obsega vsebino 1., 2., 3., 4. in
7. točke programa iz prejšnjega odstavka ter vsebino in
izvedbo učne ure teoretičnega pouka.
(6) Program usposabljanja za strokovnega vodjo avtošole obsega zlasti poznavanje organizacije in dela avtošole.
(7) Minister, pristojen za notranje zadeve, natančneje
predpiše program usposabljanja za učitelja vožnje, program
usposabljanja za učitelja predpisov o varnosti cestnega
prometa in program usposabljanja za strokovnega vodjo
avtošole, ter način izvajanja in preverjanja znanja po teh
programih.

Strokovni nadzor

Pooblastilo za določitev posebnega programa

166. člen
Strokovni nadzor nad delom avtošol in nad izpolnjevanjem pogojev za delo avtošol, predpisanih s tem zakonom in
na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi, izvaja
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.

168. člen
(1) Minister, pristojen za notranje zadeve, določi poseben program, po katerem morata učitelja vožnje in učitelj
predpisov o varnosti cestnega prometa vsako leto obnavljati
in dopolnjevati svoje znanje. Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, nadzoruje izvajanje tega programa in programov
iz četrtega, petega in šestega odstavka prejšnjega člena.
(2) Program iz prejšnjega odstavka ter programe iz
četrtega, petega in šestega odstavka prejšnjega člena izvaja organizacija, ki jo za to pooblasti minister, pristojen za
notranje zadeve.
(3) Pooblastilo za izvajanje programov iz prvega odstavka tega člena ter programov iz četrtega, petega in šestega odstavka prejšnjega člena se podeli organizaciji, ki izpolnjuje pogoje glede poslovnih prostorov, predpisane opreme
in naprav ter kadrov, določene s tem zakonom in na njegovi
podlagi izdanimi predpisi. Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše natančnejše pogoje, ki jih mora izpolnjevati
organizacija za izvajanje programov.
(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.
(5) Pooblaščena organizacija mora voditi evidenco o
osebah, ki se usposabljajo po posameznih programih usposabljanja, in o poteku usposabljanja. Evidenca vsebuje naslednje podatke:
– datum vključitve v program usposabljanja,
– ime in priimek osebe, ki se usposablja,
– naslov prebivališča,
– datum rojstva,
– datum opravljenega preizkusa znanja,
– številka potrdila o opravljenem programu usposabljanja.
(6) Učitelj vožnje in učitelj predpisov o varnosti cestnega prometa morata pred podaljšanjem veljavnosti dovoljenja
za učitelja vožnje oziroma učitelja predpisov uspešno opraviti preizkus znanja predpisov o varnosti cestnega prometa
pred pristojno izpitno komisijo iz 173. člena tega zakona.

Zdravstveni pogoji za usposabljanje

Dovoljenja za poučevanje in delo
167. člen
(1) Dovoljenje za učitelja vožnje določene kategorije
lahko dobi oseba, ki:
1. ima najmanj srednjo strokovno ali srednjo splošno
izobrazbo;
2. je uspešno končala program usposabljanja za učitelja vožnje ustrezne kategorije motornih vozil;
3. ima veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije;
4. ima najmanj tri leta vozniško dovoljenje ustrezne
kategorije;
5. v zadnjih treh letih ni bila pravnomočno obsojena za
kaznivo dejanje ogrožanja javnega prometa;
6. ji v zadnjih dveh letih ni bil izrečen ukrep odvzema
vozniškega dovoljenja ali sankcija prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije zaradi vožnje pod
vplivom alkohola ali odklonitve preizkusa z ustreznimi sredstvi, napravami ali strokovnega pregleda zaradi preveritve,
ali ima v organizmu alkohol;
7. ji ni odvzeto vozniško dovoljenje v zvezi z ukrepom
odvzema vozniškega dovoljenja oziroma izrečena kazen
prepovedi vožnje motornega vozila, dokler traja taka prepoved;
8. je telesno in duševno zmožna za učitelja vožnje.
(2) Dovoljenje za učitelja predpisov o varnosti cestnega
prometa lahko dobi oseba, ki ima najmanj višjo strokovno
izobrazbo, je uspešno končala program usposabljanja za
učitelja predpisov, ima najmanj tri leta vozniško dovoljenje
za vožnjo vozil kategorije B.
(3) Dovoljenje za strokovnega vodjo oziroma strokovno
voditeljico (v nadaljnjem besedilu: strokovni vodja) avtošole
dobi oseba, ki ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na de-
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Izdaja in podaljšanje veljavnosti dovoljenj
169. člen
(1) Dovoljenje za učitelja vožnje, učitelja predpisov in
strokovnega vodjo avtošole izda in podaljša veljavnost upravna
enota.
(2) Dovoljenje za učitelja vožnje in dovoljenje za učitelja
predpisov se izda oziroma podaljša njegova veljavnost za
tri leta oziroma za krajši čas, če je taka omejitev določena v
zdravniškem spričevalu. Veljavnost dovoljenja se podaljša na
podlagi potrdila o uspešno opravljenem posebnem programu
iz prvega odstavka prejšnjega člena in potrdila izpitne komisije
iz 173. člena tega zakona o uspešno opravljenem preizkusu
znanja cestnoprometnih predpisov. Dovoljenje za strokovnega
vodjo avtošole se izda brez omejitve veljavnosti.
(3) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, vodi evidence izdanih dovoljenj za učitelje vožnje, dovoljenj za učitelje
predpisov o varnosti cestnega prometa in dovoljenj za strokovne vodje avtošole.
(4) Evidence vsebujejo naslednje podatke:
– priimek in ime;
– EMŠO;
– datum in kraj rojstva;
– datum izdaje dovoljenja in veljavnost;
– prebivališče imetnika dovoljenja;
– kategorijo, za katero je izdano dovoljenje za učitelja
vožnje;
– upravno enoto, ki je izdala oziroma podaljšala veljavnost dovoljenja;
– podatke o ugotovljeni začasni ali trajni zdravstveni nezmožnosti opravljanja poklica voznika oziroma učitelja vožnje.
Pooblastilo
170. člen
Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše obrazec
dovoljenja za učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodjo avtošole ter določi postopek izdaje in podaljšanja
veljavnosti, zamenjave dovoljenj in vodenja evidenc ter ceno
obrazcev.
Odvzem dovoljenja za učitelja vožnje
171. člen
(1) Učitelju vožnje, pri katerem je ugotovljena začasna ali
trajna zdravstvena nezmožnost opravljanja poklica voznika oziroma učitelja vožnje, mu je izrečen ukrep odvzema vozniškega
dovoljenja ali prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja ali
sankcija prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali
kategorije, se dovoljenje za učitelja vožnje odvzame ali se mu
dovoljenje odvzame za čas, za katerega velja taka ugotovitev,
ukrep ali sankcija.
(2) Dovoljenje za učitelja vožnje se odvzame tudi učitelju
vožnje, ki postane telesno ali duševno nezmožen voziti motorno vozilo, dokler traja taka nezmožnost.
(3) Odločbo o odvzemu dovoljenja za učitelja vožnje izda
na podlagi prvega in drugega odstavka tega člena upravna
enota.
3. Vozniški izpiti
Pogoji za opravljanje vozniškega izpita
172. člen
(1) Vozniški izpit za voznika motornih vozil lahko v Republiki Sloveniji opravljajo kandidati, ki imajo v Republiki Sloveniji stalno prebivališče ali začasno prebivališče več kot šest
mesecev.
(2) Vozniški izpit za voznika motornega vozila ali skupine
vozil, razen vozil kategorije G, sme opravljati kandidat za voznika, ki se je v avtošoli usposobil za voznika.
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(3) Kandidati za voznike motornih vozil se lahko priglasijo k
izpitu pri izpitnem centru oziroma upravni enoti. Kandidati za voznike motornih vozil smejo opravljati vozniški izpit, če izpolnjujejo
pogoje, določene za pridobitev pravice voziti motorno vozilo.
(4) Kandidati za voznike motornih vozil kategorije C1 ali
C smejo opravljati vozniški izpit, če imajo veljavno vozniško
dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B.
(5) Kandidati za voznike motornih vozil kategorije D1
smejo opravljati vozniški izpit, če imajo veljavno vozniško dovoljenje 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 imajo 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 navedenih kategorij.
Izpitna komisija
173. člen
(1) Kandidati za voznike motornih vozil opravljajo v Republiki Sloveniji vozniški izpit pred komisijo izpitnega centra, ki
ga sami izberejo.
(2) Člani izpitne komisije morajo imeti najmanj višjo izobrazbo, predsednik komisije pa najmanj visoko izobrazbo.
(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 kandidatov 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 motornih 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.
(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 sposobnosti, ki ustreza višjim merilom, kakor so potrebna za pridobitev
vozniškega dovoljenja za kategorijo, za katero ocenjuje kandidate za voznike motornih vozil.
(6) Preizkus usposobljenosti za ocenjevanje na vozniškem 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 notranje 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.
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(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
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 pridobivanje 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 ponovnim ocenjevanjem vozniških izpitov za to kategorijo obnoviti
ocenjevalne spretnosti.
(11) Člana izpitne komisije, za katerega se je pri opravljanju 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 evidenco o opravljenih preizkusih usposobljenosti, ki vsebuje naslednje podatke:
– osebno ime,
– EMŠO,
– datum in kraj rojstva,
– kategorijo, za katero je oseba opravila preizkus usposobljenosti,
– datum opravljanja preizkusa usposobljenosti,
– številko potrdila o opravljenem preizkusu usposobljenosti.
(13) Član izpitne komisije ne more biti oseba, ki je v delovnem razmerju v avtošoli, ki izobražuje kandidate za voznike
ali v njej opravlja začasna ali občasna dela.
(14) Določbe četrtega, petega, šestega, sedmega, devetega, desetega in enajstega odstavka tega člena veljajo tudi za
predsednika izpitne komisije.
(15) Če se kandidat po opravljanju vozniškega izpita z
oceno ne strinja, lahko v treh dneh od dneva opravljanja vozniškega 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.
Prva pomoč
174. člen
(1) Izpit iz prve pomoči, kot del izpita za voznike motornih
vozil kategorij A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E,
D in DE opravi kandidat pri pristojni organizaciji Rdečega križa,
ki izpolnjuje pogoje za izvajanje usposabljanj iz prve pomoči.
Pogoje določi minister, pristojen za zdravje, s pravilnikom, s
katerim predpiše tudi program izpita in način vodenja evidenc
o opravljenem izpitu.
(2) Če pristojna organizacija Rdečega križa ne izpolnjuje
pogojev za izvajanje usposabljanj iz prve pomoči iz prejšnjega
odstavka, minister, pristojen za zdravje, za opravljanje izpita
in izvajanje usposabljanj iz prve pomoči na podlagi javnega
razpisa lahko pooblasti drugo organizacijo, ki izpolnjuje predpisane pogoje.
(3) O opravljenem izpitu organizacija iz prejšnjega odstavka vodi evidenco in izda potrdilo o opravljenem izpitu.
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(4) Minister, pristojen za zdravje, v pravilniku določi, kateri
izpit iz prve pomoči in kakšna zdravstvena izobrazba sta pogoj,
da je kandidat za voznika oproščen izpita iz prve pomoči. Izpita ne
opravlja kandidat za voznika, ki že ima vozniško dovoljenje kategorij A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D in DE.
Evidence
175. člen
(1) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, vodi evidenco o opravljanju vozniških izpitov, ki vsebuje naslednje
podatke:
– ime in priimek, EMŠO, naslov stalnega ali začasnega
prebivališča ter rojstni datum in kraj rojstva kandidata;
– podatke o datumu izdaje zdravstvenega spričevala ter
podatke o številki in datumu izdaje potrdila o opravljenem izpitu
iz prve pomoči;
– ime in priimek člana oziroma članov izpitne komisije, ki
so bili prisotni na teoretičnem in praktičnem delu vozniškega
izpita;
– ime in priimek učitelja vožnje in naziv avtošole, pri kateri
se je kandidat za voznika usposabljal;
– datum kandidatovega opravljanja teoretičnega in praktičnega dela vozniškega izpita, njegovo uspešnost in število
praktičnih ur vožnje;
– opombe.
(2) Podatke v evidenco vnašajo izpitni centri.
Program vozniškega izpita
176. člen
(1) Na vozniškem izpitu se ugotavlja, ali kandidat za
voznika motornih vozil razen kategorije G obvlada teoretično
znanje, ki je predpisano s programom usposabljanja in vožnjo
motornega vozila oziroma motornega vozila s priklopnim vozilom določene kategorije na cesti s potrebno spretnostjo.
(2) Na vozniškem izpitu za kategorijo G se ugotavlja, ali
kandidat za voznika motornih vozil te kategorije obvlada teoretično znanje, ki je predpisano s programom usposabljanja.
(3) Oseba, ki zaradi telesnih zmožnosti, za vožnjo motornih vozil sme voziti v cestnem prometu le tem zmožnostim
prilagojeno vozilo, mora opravljati praktični del vozniškega
izpita na tako prilagojenem motornem vozilu. Oseba, ki ima
veljavno vozniško dovoljenje, pa ji je obveza voziti motorno
vozilo, prilagojeno njenim telesnim zmožnostim, bila določena
po opravljenem vozniškem izpitu za to kategorijo vozil, mora
ponovno opraviti praktični del vozniškega izpita na tako prilagojenem vozilu, za čas, dokler tega dela vozniškega izpita ne
opravi, pa se ji odvzame vozniško dovoljenje za vožnjo vozil
take kategorije. V izdano vozniško dovoljenje take osebe se
vpiše podatek, da sme voziti le prilagojeno vozilo ter številko
šasije oziroma podatke o prilagoditvi vozila.
(4) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
vozi vozilo v nasprotju z določbo prejšnjega odstavka.
Pooblastilo
177. člen
(1) Minister, pristojen za notranje zadeve, izda natančnejše predpise o pogojih, ocenjevanju in načinu opravljanja
vozniškega izpita za voznika motornih vozil, delu izpitnih komisij, strokovnem izobraževanju članov izpitnih komisij, načinu
zagotavljanja kakovosti in nadzora nad delom članov izpitnih
komisij, in o evidencah iz 175. člena tega zakona, ki jih vodijo
izpitni centri.
(2) Minister, pristojen za notranje zadeve, določi izpitne
centre in njihova območja ter kraj, kjer se opravlja vozniški izpit,
in kategorije vozil, za katere se v posameznem izpitnem centru
glede na gostoto prometa, urejenost prometnih površin, opremljenost križišč, število kandidatov za voznike, opravljajo vozniški izpiti, ter imenuje predsednika in člane izpitne komisije.
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Stroški izpita

Izdaja zdravniškega spričevala

178. člen
Stroške vozniškega izpita plača kandidat. Ceno določi
minister, pristojen za notranje zadeve.

183. člen
(1) Zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti
kandidata za voznika motornega vozila, imetnika vozniškega
dovoljenja za vožnjo motornih vozil ali učitelja vožnje, izda
pooblaščena zdravstvena organizacija oziroma pooblaščeni
zasebni zdravnik na podlagi pregleda osebe in vpogleda v
zdravstveno dokumentacijo izbranega osebnega zdravnika.
(2) Pred izdajo zdravniškega spričevala lahko zdravnik iz prejšnjega odstavka glede na rezultate pregleda in
zdravstveno dokumentacijo izbranega osebnega zdravnika
napoti kandidata za voznika, voznika in učitelja vožnje motornega vozila na pregled še k drugemu zdravniku specialistu
ali organizaciji iz pete alineje prejšnjega člena tega zakona,
po potrebi pa tudi k psihologu. Po potrebi sme pridobiti tudi
podatke o cestnoprometnih prekrških in kaznivih dejanjih v
cestnem prometu in prometnih nesrečah kandidata za voznika
in voznika motornih vozil in podatke o opravljanju vozniških
izpitov iz uradnih evidenc od upravljavcev zbirk podatkov, ki
vsebujejo te podatke.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena
lahko osebni zdravnik izda zdravniško spričevalo o telesni in
duševni zmožnosti kandidata za voznika in imetnika vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil za kategorije F, G
in AM na podlagi predhodnega pregleda kandidata oziroma
voznika.
(4) Zdravniško spričevalo velja tri leta.
(5) Z globo najmanj 2.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali zasebni zdravnik, ki ravna v nasprotju s
prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe
pa z globo najmanj 200 eurov.

4. Zdravstveni pregledi voznikov
Dolžnost opraviti zdravstveni pregled
179. člen
(1) Kandidati za voznike motornih vozil, razen kategorije
G, morajo pred začetkom praktičnega dela usposabljanja opraviti zdravstveni pregled.
(2) Vozniki motornih vozil morajo opravljati tudi kontrolne
zdravstvene preglede.
(3) Kandidati za voznike motornih vozil, ki ponovno opravljajo vozniški izpit zaradi izrečenega prenehanja veljavnosti
vozniškega dovoljenja, morajo pred začetkom praktičnega dela
usposabljanja opraviti zdravstveni pregled, ki vključuje pregled
pri psihologu oziroma psihologinji (v nadaljnjem besedilu: psihologu), po potrebi pa tudi pri drugih specialistih.
Pogoji za opravljanje zdravstvenega pregleda
180. člen
(1) Na zdravstvenih pregledih iz prejšnjega člena se ugotavlja, ali ima kandidat za voznika ali voznik potrebno telesno
in duševno zmožnost za vožnjo motornega vozila.
(2) Zdravstvene preglede kandidatov za voznike in voznikov opravljajo pooblaščene zdravstvene organizacije oziroma
pooblaščeni zasebni zdravniki.
(3) Z globo najmanj 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom
tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo
najmanj 200 eurov. Zasebni zdravnik, ki ravna v nasprotju z
drugim odstavkom tega člena, se kaznuje z globo najmanj
600 eurov.
Ugovor zoper zdravniško spričevalo
181. člen
(1) Kandidat za voznika motornega vozila in voznik, ki
se ne strinja z zdravniškim spričevalom o telesni in duševni
zmožnosti za vožnjo motornih vozil, lahko zahteva ponovni
zdravstveni pregled pred posebno zdravstveno komisijo.
(2) Mnenje komisije iz prejšnjega odstavka je dokončno.
Pooblastilo
182. člen
Minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom,
pristojnim za notranje zadeve:
– izda predpise o vrsti in obsegu zdravstvenih pregledov,
ki jih morajo opravljati vozniki motornih vozil in učitelji vožnje,
in kontrolnih zdravstvenih pregledov;
– določi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pooblaščene
zdravstvene organizacije oziroma zasebni zdravniki;
– določi način in postopek izdajanja zdravstvenih spričeval za voznike motornih vozil;
– pooblasti zdravstvene organizacije oziroma zasebne
zdravnike za opravljanje zdravstvenih pregledov kandidatov za
voznike in voznike motornih vozil;
– pooblasti zdravstvene organizacije oziroma zasebne
zdravnike za opravljanje kontrolnih zdravstvenih pregledov in
zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike, ki jim je bilo
izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja;
– imenuje komisijo iz prejšnjega člena tega zakona;
– določi organizacije, ki določajo potrebno prilagojenost
vozil telesnim zmožnostim oseb iz tretjega odstavka 176. člena
tega zakona in ugotavljajo ustreznost prilagoditve vozil.

Napotitev na kontrolni zdravstveni pregled
184. člen
(1) Na kontrolni zdravstveni pregled je treba poslati
imetnika veljavnega vozniškega dovoljenja takrat, ko je bil v
obdobju 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.
(2) Napotitev na kontrolni zdravstveni pregled lahko
predlagajo policist, državni tožilec oziroma državna tožilka,
sodnik oziroma sodnica, zdravstvena organizacija, zdravnik
zasebnik in delodajalec oziroma delodajalka. V predlogu za
napotitev morajo navesti razloge za podan sum, da imetnik
vozniškega dovoljenja telesno ali duševno ni zmožen za vožnjo motornega vozila.
(3) Pod pogoji iz prvega odstavka tega člena napoti voznika ali kandidata za voznika na kontrolni zdravstveni pregled
z odločbo upravna enota. Pritožba zoper to odločbo ne zadrži
njene izvršitve.
Opravljanje kontrolnih zdravstvenih pregledov
185. člen
(1) Kontrolne zdravstvene preglede in pregled po prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja (ponovna pridobitev
vozniškega dovoljenja) opravljajo zdravniki specialisti medicine dela, prometa in športa, ki jih za opravljanje teh pregledov
pooblasti minister, pristojen za zdravje.
(2) Imetniku veljavnega vozniškega dovoljenja, ki ne gre
na kontrolni zdravstveni pregled, na katerega je bil poslan ali
ga ne opravi v celoti, se odvzame vozniško dovoljenje, dokler
ne opravi tega pregleda oziroma dokler ne predloži dokazila o
telesni in duševni zmožnosti za vožnjo motornih vozil.
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Stroški pregleda
186. člen
(1) Stroške zdravstvenega pregleda krije kandidat za voznika oziroma imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja.
(2) Stroške kontrolnega zdravstvenega pregleda imetnika
veljavnega vozniškega dovoljenja, ki opravljajo delo voznika,
krije vselej pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri katerem je imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja
zaposlen, stroške kontrolnih zdravstvenih pregledov drugih
imetnikov veljavnega vozniškega dovoljenja plačajo imetniki
sami, razen invalidov, ki vozijo izključno svojim zmožnostim
prilagojena motorna vozila, katerih stroške kontrolnega zdravstvenega pregleda krije Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije.
(3) Stroške kontrolnega zdravstvenega pregleda krije v
primerih iz prvega odstavka 184. člena imetnik vozniškega
dovoljenja.
Dvom o sposobnosti za vožnjo
187. člen
(1) Če se med pregledom ali zdravljenjem utemeljeno
podvomi o telesni ali duševni zmožnosti imetnika veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo motornega vozila, mora
zdravnik imetnika na to opozoriti in ga napotiti na kontrolni zdravstveni pregled k pooblaščeni zdravstveni organizaciji oziroma
zasebnem zdravniku. Zdravnik mora to zabeležiti v zdravstveni
karton in o tem obvestiti pooblaščeno zdravstveno organizacijo
ali zasebnega zdravnika.
(2) Če oseba iz prejšnjega odstavka tega člena ne gre
na kontrolni zdravstveni pregled, na katerega je bila napotena,
pooblaščena zdravstvena organizacija oziroma zasebni zdravnik obvesti upravno enoto o tem, da je podan sum, da imetnik
vozniškega dovoljenja telesno in duševno ni zmožen za vožnjo
motornih vozil.
(3) Če se pri pregledu v pooblaščeni zdravstveni organizaciji ali pri zasebnem zdravniku ugotovi, da je imetnik
veljavnega vozniškega dovoljenja postal telesno ali duševno
nezmožen voziti motorno vozilo, mora zdravstvena organizacija
oziroma zasebni zdravnik to sporočiti upravni enoti tako, da ji
posreduje zdravniško spričevalo.
(4) Z globo najmanj 1.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali zasebni zdravnik, ki ravna v nasprotju z drugim ali tretjim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne
osebe pa z globo najmanj 100 eurov.
Odvzem in omejitev vozniškega dovoljenja
iz zdravstvenih razlogov
188. člen
(1) Upravna enota oziroma izpitni center na podlagi zdravstvenega spričevala odvzame imetniku vozniško dovoljenje za
toliko časa, dokler se z zdravstvenim pregledom ne ugotovi, da
je telesno in duševno zmožen voziti motorna vozila.
(2) Imetniku veljavnega vozniškega dovoljenja ali učitelju
vožnje, ki ima dovoljenje za vožnjo motornih vozil več kategorij, vendar mu je ta pravica iz razlogov, določenih v prejšnjem
odstavku, omejena na določen čas ali le za posamezno ali
posamezne kategorije, se izda novo vozniško dovoljenje oziroma dovoljenje za učitelja vožnje, v katero se vpišejo tiste
kategorije motornih vozil, ki jih sme voziti, oziroma omeji njegovo veljavnost.
Program izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo
189. člen
(1) Imetnika veljavnega vozniškega dovoljenja, ki doseže
ali preseže 8 kazenskih točk, organ, ki vodi evidenco o kazenskih točkah, o tem pisno obvesti.
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(2) Imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, ki doseže
ali preseže 13 kazenskih točk, pa ne preseže 17 kazenskih
točk, se mora udeležiti programa izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo, ki obsega vsebine o varnosti cestnega
prometa in o psihosocialnih odnosih med udeleženci v cestnem
prometu. Imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, ki doseže
ali preseže 13 kazenskih točk, pa ne preseže 17 kazenskih
točk, od katerih jih doseže več kot polovico zaradi kršitev
vožnje pod vplivom alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil, ali
drugih psihoaktivnih snovi, se mora udeležiti programa izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo, ki obsega vsebine o
nevarnostih vožnje pod vplivom alkohola, mamil, psihoaktivnih
zdravil, ali drugih psihoaktivnih snovi. Po uspešno zaključenem
seminarju se vozniku, enkrat v dveh letih, izbrišejo iz evidence
4 kazenske točke.
(3) Organ, ki vodi evidenco o kazenskih točkah, napoti
imetnika veljavnega vozniškega dovoljenja na izobraževanje
in usposabljanje za varno vožnjo v skladu z drugim odstavkom
tega člena in določi rok za uspešno udeležbo na izobraževanju in usposabljanju za varno sodelovanje v prometu. Stroške
izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo v skladu z drugim odstavkom tega člena krije imetnik veljavnega vozniškega
dovoljenja.
(4) Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše program izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo, ki obsega vsebine o varnosti cestnega prometa in o psihosocialnih
odnosih med udeleženci v cestnem prometu in pogoje glede
poslovnih prostorov, opreme, naprav ter kadrov za izvajalce
programa.
(5) Minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z
ministrom, pristojnim za zdravje, predpiše program izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo, ki obsega vsebine o
nevarnostih vožnje pod vplivom alkohola, mamil, psihoaktivnih
zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi.
(6) Program iz drugega odstavka tega člena izvaja organizacija, ki izpolnjuje pogoje glede poslovnih prostorov, predpisane opreme in naprav ter kadrov, določene s tem zakonom in
na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi, in jo za to
pooblasti minister, pristojen za notranje zadeve.
(7) Voznik, ki se v določenem roku ne udeleži obveznega
programa izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo, se
kaznuje z globo 320 eurov.
XI. VOZILA
Pogoji za udeležbo v prometu
190. člen
(1) Motorna in priklopna vozila smejo biti v cestnem prometu, če:
– so registrirana in imajo veljavno prometno dovoljenje
oziroma veljavno prometno dovoljenje za začasno registrirano
vozilo ali če imajo veljavno potrdilo za preizkusno vožnjo;
– so označena s predpisanimi registrskimi ali preizkusnimi
tablicami, ki so izdane za njihovo označitev.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka smejo biti
v cestnem prometu motokultivatorji, lahki priklopniki in delovni
stroji, če imajo brezhibne predpisane naprave in opremo, lahki
priklopniki pa morajo biti označeni s ponovljeno registrsko
tablico vlečnega vozila in morajo imeti veljavno dokazilo o
opravljenem tehničnem pregledu, na katerem je označen rok,
ko mora vozilo opraviti tehnični pregled.
(3) Motorna in priklopna vozila diplomatskih in konzularnih
predstavništev in misij tujih držav ter predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji in njihovega osebja,
tujih trgovinskih, prometnih, kulturnih in drugih predstavništev,
tujcev, ki stalno ali začasno prebivajo v Republiki Sloveniji več
kot šest mesecev, ter druga motorna in priklopna vozila, ki so
v Republiki Sloveniji na podlagi carinske deklaracije za sprostitev blaga v prost promet ali začasni uvoz, ki traja dalj kot
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šest mesecev, smejo biti v prometu v Republiki Sloveniji, če so
registrirana v Republiki Sloveniji.
(4) Določba prejšnjega odstavka ne velja za motorna in
priklopna vozila tujcev, ki stalno ali začasno prebivajo v Republiki Sloveniji več kot šest mesecev in so registrirana v eni od
držav članic Evropske unije.
(5) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju s prvo ali drugo alinejo prvega odstavka ali
tretjim odstavkom tega člena.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek se kaznuje z globo 80
eurov za prekršek voznik motornega ali priklopnega vozila, ki
ravna v nasprotju s prvo alinejo prvega odstavka tega člena,
če od poteka veljavnosti prometnega dovoljenja ni preteklo
več kot 30 dni.
(7) Z globo najmanj 5.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju s prvo ali drugo alinejo prvega odstavka ali tretjim
odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z
globo najmanj 800 eurov.
(8) Ne glede na prejšnji odstavek se kaznuje z globo
najmanj 2.000 eurov za prekršek pravna oseba in samostojni
podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvo alinejo prvega odstavka tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z
globo najmanj 200 eurov, če od poteka veljavnosti prometnega
dovoljenja ni preteklo več kot 30 dni.
(9) Z globo 160 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
(10) Z globo najmanj 800 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju z drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba
pravne osebe pa z globo najmanj 160 eurov.
191. člen
(1) Motorna in priklopna vozila, registrirana v tujini, smejo
biti v cestnem prometu v Republiki Sloveniji, če imajo registrsko
številko, listino o registraciji vozila in označbo države, v kateri je
vozilo registrirano, kot to predpisuje veljavna mednarodna konvencija o cestnem prometu. Oznaka države sme biti, namesto
na posebni nalepki, na registrski oziroma registrskih tablicah.
(2) Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom tega člena.
Registracija vozil
192. člen
(1) Registracija vozila je vpis podatkov o registrski označbi, določenih podatkov o vozilu in lastniku vozila v evidenco
registriranih motornih in priklopnih vozil.
(2) V Republiki Sloveniji so registrirana motorna in priklopna vozila, katerih lastniki imajo v Republiki Sloveniji prebivališče oziroma sedež ter motorna in priklopna vozila diplomatskih
in konzularnih predstavništev in misij tujih držav ter predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji ter tujih
trgovinskih, prometnih, kulturnih in drugih predstavništev v
Republiki Sloveniji
(3) Če je vozilo v lasti več oseb, se registrira na ime
osebe, ki jo določijo solastniki oziroma skupni lastniki. Vozilo, ki je predmet pogodbe o lizingu ali pogodbe o zakupu ali
prodaje s pridržkom lastninske pravice, se lahko registrira na
ime uporabnika vozila, če poda lastnik vozila pisno soglasje.
V tem primeru se določbe zakona, ki veljajo za lastnika vozila,
smiselno uporabljajo tudi za uporabnika. V takem primeru se v
prometnem dovoljenju navede tudi lastnika vozila.
Stvarna pristojnost za registracijo vozil
193. člen
(1) Registracijo vozil opravljajo upravne enote in organizacije, ki opravljajo tehnične preglede motornih in priklopnih vozil,
ter gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki,
ki opravljajo dejavnost prodaje motornih oziroma priklopnih
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vozil, ki jih z javnim pooblastilom določi minister, pristojen za
notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: registracijska organizacija). Gospodarska družba in samostojni podjetnik posameznik mora izpolnjevati pogoje glede prostorov, kadrov in
opreme, kot je to določeno za registracijo vozil v organizacijah
za tehnične preglede.
(2) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve opravlja strokovni nadzor nad delom registracijskih organizacij.
(3) Registracijo vozil diplomatskih in konzularnih predstavništev, razen konzularnih predstavništev, ki jih vodijo častni
konzularni funkcionarji, in predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji ter tujcev, zaposlenih v teh predstavništvih, opravi upravna enota.
(4) Registracijo vozil policije in Slovenske obveščevalno-varnostne agencije opravi ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve.
Pogoji za registracijo vozil
194. člen
(1) Vozilo se registrira na predlog lastnika vozila. Predlogu
za registracijo vozila je treba priložiti naslednja dokazila:
– dokaz o izvoru in lastništvu vozila oziroma posameznih
delov vozila, ki so bili naknadno vgrajeni (šasija, motor itd.);
– dokument o skladnosti vozila s tehničnimi predpisi, ki
urejajo področje vozil;
– dokaz o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti;
– dokaz o poravnani obveznosti iz naslova plačila povračila za uporabo cest;
– dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila, ki ne sme biti
starejše od 30 dni, razen za vozila, za katera skladno z določbo
211. člena tega zakona tehnični pregled ni obvezen.
(2) Ne glede na določbo prve alineje prejšnjega odstavka,
se registrira motorno vozilo, ki predstavlja del tehnične kulture
(starodobno vozilo).
(3) Starodobno vozilo je mehanično gnano vozilo, izdelano pred več kot petindvajsetimi leti, ohranjeno in tehnično
vzdrževano v zgodovinsko pravilnem stanju, za katerega skrbi
oseba ali organizacija, in se ga zaradi njegovega zgodovinskega in tehničnega pomena praviloma ne uporablja za vsakodnevne prevoze. Ministrstvo, pristojno za homologacijo vozil,
izda odločbo o statusu takega vozila.
(4) Traktor in traktorski priklopnik se registrira ne glede
na določbo prve alineje prvega odstavka tega člena, če je bil
izdelan pred letom 1977, pa po letu 1976 ni bil registriran in
lastništvo vozila ni sporno.
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se ne registrira vozila, če ministrstvo, pristojno za homologacijo vozil,
ugotovi, da je določen tip, varianta ali izvedba vozila nevarna
za cestni promet in prepove registracijo takih vozil ter izdajo
dokumenta o skladnosti vozila s tehničnimi predpisi, ki urejajo
področje vozil.
(6) Za registrirano vozilo se izda prometno dovoljenje
in predpisano število registrskih tablic. Prometno dovoljenje izda oziroma podaljša njegovo veljavnost registracijska
organizacija iz prvega odstavka 193. člena tega zakona, za
čas veljavnosti tehničnega pregleda in čas, za katerega je
sklenjeno obvezno zavarovanje in poravnana obveznost iz
naslova plačila povračila za uporabo cest. Za podaljšanje
veljavnosti prometnega dovoljenja se upravna taksa za vlogo
ne zaračuna; to velja tudi v primeru, ko se izda nov obrazec
prometnega dovoljenja.
(7) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se zaradi
izvajanja operativnih nalog pri odkrivanju prekrškov in kaznivih
dejanj in njihovih storilcev ter varovanju oseb in objektov izda
za posamezna vozila policije in Slovensko obveščevalno-varnostne agencije dve ali več prometnih dovoljenj in registrskih
tablic v primerih, ko tako odredi minister, pristojen za notranje
zadeve.
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Označitev tujih vozil za protokolarne namene
194.a člen
(1) Motorna in priklopna vozila, ki so registrirana v eni
izmed držav članic Evropske unije in jih Republika Slovenija
najame za protokolarne namene na območju Republike Slovenije, se označijo z registrskimi tablicami Republike Slovenije in
se zanje izda prometno dovoljenje za čas najema.
(2) Registrske tablice in prometno dovoljenje za vozila
iz prejšnjega odstavka izda ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve.
(3) Po končanem najemu vozila se izdano prometno dovoljenje uniči, registrske tablice pa se znova lahko uporabijo za
označitev vozil iz prvega odstavka tega člena.
(4) Zavarovanje avtomobilske odgovornosti je pri uporabi
vozila na območju Republike Slovenije vezano na zavarovanje,
sklenjeno v državi, v kateri je vozilo registrirano, in zanj ni treba
skleniti zavarovanja avtomobilske odgovornosti v Republiki
Sloveniji.
Spletno podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja
194.b člen
(1) V primeru spletnega podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja se novo prometno dovoljenje lahko vroči pri
upravni enoti ali po pošti. Način vročitve izbere stranka ob vložitvi vloge za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja.
(2) Vročitev po pošti je opravljena, ko stranka prevzame
novo prometno dovoljenje. Če prometnega dovoljenja ne prevzame v petnajstih dneh od prejema obvestila o dospeli pošiljki,
se prometno dovoljenje vrne upravni enoti, ki ga je izdala.
(3) Lastnik vozila mora po vročitvi novega prometnega
dovoljenja staro prometno dovoljenje serijske številke, ki jo
določi upravna enota, vrniti upravni enoti v 15 dneh od dneva
vročitve.
(4) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek lastnik vozila, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom tega člena.
Vsebina registrskih tablic
195. člen
(1) Registrska tablica vključuje razpoznavni znak Republike Slovenije (evropski logo), registracijsko območje in
prostor, predviden za grb in registrsko označbo, ki jo sestavlja
kombinacija črk in številk oziroma kombinacija črk. Registrska
tablica, izdana za označitev vozila, ki ga uporablja predsednik
Republike Slovenije, vključuje namesto razpoznavnega znaka
Republike Slovenije zastavo Slovenije.
(2) Registracijska območja so zaokrožena območja več
upravnih enot, ki jih s podzakonskim predpisom določi minister,
pristojen za notranje zadeve.
(3) Na registrski tablici sta oznaka registracijskega območja, kjer je bilo vozilo registrirano, in grb občine, v kateri je
sedež upravne enote, na območju katere so bile izdane registrske tablice. Na podlagi predhodnega naročila lastnika vozila se
registrska tablica lahko izda z oznako registracijskega območja
in grbom občine, v kateri je sedež upravne enote, kjer ima lastnik vozila sedež oziroma stalno ali začasno prebivališče.
(4) Motorna vozila morajo biti v cestnem prometu označena z dvema registrskima tablicama, razen motornih koles,
štirikoles, lahkih štirikoles, trikoles, koles z motorjem, priklopnih
vozil, traktorjev in traktorskih priklopnikov, ki morajo biti označeni z eno registrsko tablico.
(5) Izdane registrske tablice so vezane na vozilo, za označitev katerega so izdane. Označbo registrske tablice je mogoče
na posebno zahtevo izbrati po lastni želji. Registrske tablice z
izbranim delom označbe so vezane na lastnika vozila.
(6) Registrske tablice morajo biti pritrjene na mestu, ki ga
je predvidel proizvajalec vozila, in sicer tako, da so dobro vidne
in čitljive, da niso poškodovane, upognjene, zakrite, dodatno
prevlečene ali prekrite.
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(7) Vsebine, barve, mere in oblike registrskih tablic na
vozilu ni dovoljeno spreminjati. Vozilo, ki je v prometu s spremenjeno vsebino, barvo, merami ali obliko registrske tablice
od predpisanih, ni označeno s predpisanimi registrskimi tablicami.
(8) Z globo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s šestim ali sedmim odstavkom tega
člena.
Zamenjava registrskih tablic
196. člen
(1) Lastnik vozila mora zamenjati registrske tablice za
nove:
– kadar je vsaj ena registrska tablica pogrešana ali uničena;
– kadar postanejo zaradi obrabljenosti neuporabne.
(2) Namesto pogrešane, uničene ali obrabljene registrske tablice se na zahtevo lastnika vozila izda nova registrska
tablica, ki ima registrske oznake pogrešane, uničene oziroma
obrabljene registrske tablice.
(3) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek lastnik vozila,
ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(4) Z globo najmanj 800 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna
v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba
pravne osebe pa z globo najmanj 80 eurov.
Odjava vozila
197. člen
(1) Lastnik registriranega vozila mora odjaviti vozilo pri
registracijski organizaciji in hkrati z odjavo izročiti registrske
tablice, če:
1. je vozilo uničeno;
2. je vozilo odsvojeno v tujino ali če bo registrirano v tujini
zaradi preselitve lastnika vozila oziroma iz drugih razlogov;
3. je vozilo ukradeno;
4. je potekla veljavnost prometnega dovoljenja za začasno registrirano vozilo;
5. je veljavnost prometnega dovoljenja potekla pred več
kot 30 dnevi oziroma več kot letom dni za kolesa z motorjem,
motorna kolesa, trikolesa, lahka štirikolesa, štirikolesa, bivalna
vozila, bivalne priklopnike ter starodobna vozila;
6. je v času veljavnosti prometnega dovoljenja prenehala
veljati zavarovalna pogodba, ker ta ni bila obnovljena oziroma
ker ni bila poravnana letna obveznost v skladu z zavarovalnimi
pogoji.
(2) Registrskih tablic lastniku vozila ni treba izročiti, če
so pogrešane, če je bilo vozilo ukradeno in lastniku vozila, za
katerega so izdane registrske tablice z izbrano označbo.
(3) Registracijska organizacija hrani izročene registrske
tablice 15 dni od dneva izročitve. Če v tem roku s temi registrskimi tablicami ni registrirano isto vozilo, se izročene registrske
tablice uničijo.
(4) Če v primerih iz 4., 5. ali 6. točke prvega odstavka
tega člena lastnik ne odjavi vozila in ne izroči registrskih tablic,
upravna enota, na območju katere ima lastnik motornega ali
priklopnega vozila svoje stalno prebivališče ali sedež oziroma
začasno prebivališče, če v Republiki Sloveniji nima stalnega
prebivališča, pisno opozori lastnika vozila na izpolnitev njegove obveznosti iz prvega odstavka tega člena v 15 dneh
po prejemu opozorila. Če lastnik vozila v tem roku ne izpolni
obveznosti, upravna enota črta vozilo iz evidence registriranih
vozil in o tem obvesti policijo, ki registrske tablice odvzame z
neposredno fizično prisilitvijo na stroške lastnika vozila.
(5) Lastnik registriranega vozila mora v 15 dneh prijaviti
registracijski organizaciji vsako spremembo (tehnično spremembo, spremembo lastništva, prebivališča oziroma sedeža,
odjavo itd.), ki vpliva na spremembo podatkov v prometnem dovoljenju. K prijavi spremembe, ki vpliva na spremembo podat-
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kov v prometnem dovoljenju, mora lastnik vozila priložiti listine,
s katerimi dokazuje spremembo. Če se sprememba lastništva
dokazuje s pogodbo, sklenjeno med fizičnima osebama ali
fizično in pravno osebo oziroma s komisijsko pogodbo, mora
biti podpis fizične osebe, ki je bila lastnik vozila pred sklenitvijo
pogodbe, overjen.
(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.
(7) Z globo 160 eurov se kaznuje za prekršek lastnik
vozila, ki ravna v nasprotju s prvim ali petim odstavkom tega
člena.
(8) Z globo najmanj 1.600 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju s prvim ali petim odstavkom tega člena, odgovorna
oseba pravne osebe pa z globo najmanj 160 eurov.
(9) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek voznik,
ki uporabi registrske tablice na vozilu, za katerega niso bile
izdane.
198. člen
(1) Lastnik vozila, ki je izrabljeno po predpisih o varstvu
okolja, mora ob odjavi vozila predložiti potrdilo o uničenju
vozila, ki ga registracijska organizacija posreduje ministrstvu,
pristojnemu za varstvo okolja.
(2) Lastnik vozila, ki ni izrabljeno po predpisih o varstvu
okolja, mora ob odjavi vozila izpolniti izjavo o lokaciji vozila.
Odjavljeno vozilo se mora nahajati na lokaciji, ki je navedena
v izjavi.
(3) Vrsto vozil, vsebino, obliko potrdila iz prvega odstavka in izjave o lokaciji vozila iz drugega odstavka tega člena
ter obvezna ravnanja v zvezi z izdajanjem, izpolnjevanjem
in hrambo teh potrdil in izjav predpiše minister, pristojen za
varstvo okolja.
(4) Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, sme pridobiti in
uporabljati podatke o izrabljenih vozilih po predpisih o varstvu
okolja in njihovih lastnikih iz obstoječih uradnih evidenc. Prav
tako sme pridobiti in uporabljati podatke o vozilih in njihovih
lastnikih, ki so odjavljena iz prometa in je zanje izdana izjava
o lokaciji vozila.
(5) Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek lastnik
vozila, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega
člena.
(6) Z globo najmanj 4.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, odgovorna
oseba pravne osebe pa z globo najmanj 400 eurov.
Preizkusne tablice
199. člen
(1) Potrdilo za preizkusno vožnjo in preizkusna tablica sta
javni listini, ki dovoljujeta njenemu uporabniku začasno uporabo neregistriranega vozila na območju Republike Slovenije za
čas, ki je potreben, da se vozilo registrira. Minister za notranje
zadeve lahko pooblasti za izdajo preizkusnih tablic in potrdil za
preizkusno vožnjo registracijske organizacije.
(2) Potrdilo za preizkusno vožnjo in preizkusno tablico
izda registracijska organizacija za dobo do pet dni.
Registracija vozil Slovenske vojske in policije
200. člen
(1) Način registracije vozil Slovenske vojske in obliko
ter vsebino registrskih tablic predpiše minister, pristojen za
obrambo.
(2) Način registracije vozil policije in obliko ter vsebino
registrskih tablic predpiše minister, pristojen za notranje zadeve.
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Začasna registracija
201. člen
(1) Začasno se registrirajo motorna in priklopna vozila, katerih lastniki so tujci, ki imajo na podlagi dovoljenja za
začasno prebivanje v Republiki Sloveniji prijavljeno začasno
prebivališče oziroma državljani Republike Slovenije, ki imajo
v Republiki Sloveniji le začasno prebivališče. Začasno se registrirajo na domačo pravno ali fizično osebo tudi v skladu s
carinskimi predpisi začasno uvožena vozila, ki se uporabljajo
po pogodbi o lizingu ali pogodbi o poslovnem sodelovanju,
sklenjeni med domačim in tujim podjetjem, oziroma za sejme
ali športna tekmovanja.
(2) Prometno dovoljenje za vozilo iz prejšnjega odstavka
se izda z veljavnostjo do enega leta.
(3) Začasno se registrirajo tudi vozila, ki jih tujec po končanem bivanju odpelje iz Republike Slovenije, vozila, kupljena
v Republiki Sloveniji, ki bodo registrirana v drugi državi, in vozila, ki bodo po končani predelavi oziroma dodelavi odpeljana
iz Republike Slovenije in za katera je ministrstvo, pristojno za
homologacijo, izdalo dokument o skladnosti vozila s tehničnimi
predpisi oziroma soglasje k registraciji vozila.
(4) Prometno dovoljenje za vozilo iz prejšnjega odstavka
se izda z veljavnostjo za čas, ki je potreben, da se vozilo prepelje v državo, kjer bo registrirano, oziroma največ za 30 dni.
(5) Začasno se registrira tudi vozila, ki so bila registrirana
v Republiki Sloveniji in so bila ukradena, pa so jih tuji varnostni
organi izsledili.
(6) Prometno dovoljenje za vozilo iz prejšnjega odstavka
se izda z veljavnostjo za čas, ki je potreben, da se vozilo prepelje v Republiko Slovenijo, oziroma največ za 30 dni.
(7) Začasno registrirana vozila so registrirana do poteka
veljavnosti prometnega dovoljenja.
Evidenca registriranih vozil
202. člen
(1) Evidenca registriranih vozil vsebuje naslednje podatke:
– registrsko označbo;
– datum registracije;
– registracijsko organizacijo, ki je vozilo registrirala;
– številko vpisa;
– datum prve registracije vozila (datum, kraj, registrska
označba);
– serijsko številko, datum izdaje in datum veljavnosti
prometnega dovoljenja in registracijsko organizacijo, ki ga je
izdala;
– podatke o osebi, na katero je vozilo registrirano, pa ni
lastnik vozila: ime in priimek oziroma naziv, naslov stalnega ali
začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji oziroma sedež;
– podatke o lastniku: ime in priimek oziroma firma, naziv,
naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedeža;
– podatke o vozilu: vrsta in kategorija, znamka, tip, varianta in izvedba, komercialna oznaka vozila, identifikacijska
številka vozila, tip ali koda motorja, moč in prostornina motorja,
masa vozila, največja dovoljena masa vozila, razen za motorna
kolesa in kolesa z motorjem, število sedežev in stojišč, oblika
ali namen karoserije ali okvirja, barvo vozila in vrsta goriva, ki
ga vozilo troši, razmerje med močjo motorja in maso vozila za
motorna kolesa v kW/kg;
– podatke o tehničnem pregledu vozila (organizacija, ki je
opravila pregled, datum pregleda, ugotovljeno stanje, vizualno
ugotovljene napake in izmerjene vrednosti na posameznih
napravah in opremi vozila);
– podatke o sklenjenem obveznem zavarovanju (številka
zavarovalne police in zavarovalnica ter trajanje zavarovalne
police);
– številko in datum dokumenta o skladnosti vozila;
– po potrebi tudi podatke o vozilu, ki jih vsebuje dokument
iz prejšnje alineje.
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(2) Evidenco registriranih vozil vodi ministrstvo, pristojno
za notranje zadeve. Podatke v evidenco vnašajo registracijske
organizacije.
203. člen
Minister, pristojen za notranje zadeve:
– izda natančnejše predpise o registraciji oziroma začasni
registraciji, izdaji prometnega dovoljenja, odjavi motornih in
priklopnih vozil, prijavi sprememb in podaljšanju veljavnosti
prometnega dovoljenja in določi obrazec prometnega dovoljenja za registrirano oziroma za začasno registrirano vozilo ter
potrdila za preizkusno vožnjo, vrste, obliko, barvo, vsebino in
mere registrskih in preizkusnih tablic ter registracijska območja
in njihove oznake;
– določi postopek, pogoje in stroške za izbiro dela označbe registrske tablice,
– določi pogoje in postopek za izdajo potrdila za preizkusno vožnjo in preizkusne tablice,
– določi način vodenja evidenc registriranih vozil in evidenc vozil, za katera je izdano potrdilo za preizkusno vožnjo in
preizkusne tablice;
– določi ceno za registrske in preizkusne tablice, ki jo
plača lastnik vozila.
3. Tehnični pregledi
204. člen
Tehnični pregled motornega oziroma priklopnega vozila je
postopek, s katerim organizacija za tehnične preglede ugotavlja
podatke o vozilu, stanje naprav in opreme vozila in izpolnjevanje drugih pogojev za vozilo, določenih s tem zakonom in na
njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov.
Podelitev pooblastila
205. člen
(1) Tehnične preglede motornih in priklopnih vozil opravljajo pravne osebe, ki jih za to pooblasti minister, pristojen za
notranje zadeve.
(2) Pooblastilo za opravljanje tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil se podeli pravni osebi, ki izpolnjuje pogoje
glede poslovnih prostorov, predpisane opreme in naprav ter
strokovnih delavcev, določene s tem zakonom in na njegovi
podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi in izpolnjuje pogoje za
opravljanje registracije motornih in priklopnih vozil.
206. člen
(1) Organizacija za tehnične preglede, ki opravlja tehnične
preglede vozil na več kot eni lokaciji, mora izpolnjevati pogoje,
ki so določeni za poslovne prostore, predpisano opremo in
naprave ter strokovne delavce, na vsaki lokaciji.
(2) Z globo najmanj 5.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega
člena, odgovorna oseba pa z globo najmanj 800 eurov.
207. člen
(1) Organizacija za tehnične preglede mora imeti naslednje strokovne delavce: vodjo tehničnih pregledov in kontrolorje
tehničnih pregledov ter delavce, ki opravljajo postopke registracije motornih in priklopnih vozil. Strokovni delavci morajo imeti
delovno razmerje sklenjeno v organizaciji za tehnične preglede,
za določen ali nedoločen čas s polnim delovnim časom.
(2) Vodja tehničnih pregledov vodi opravljanje tehničnih
pregledov motornih in priklopnih vozil in mora imeti najmanj
višjo strokovno izobrazbo ter opravljen izpit po programu za
vodjo tehničnih pregledov.
(3) Tehnične preglede motornih in priklopnih vozil smejo
opravljati kontrolorji tehničnih pregledov, ki imajo najmanj srednjo izobrazbo tehniške smeri in tri leta delovnih izkušenj ter
opravljen izpit za kontrolorja tehničnih pregledov (v nadaljnjem
besedilu: kontrolor).
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(4) Postopke registracije motornih in priklopnih vozil smejo
opravljati delavci, ki imajo najmanj srednjo strokovno izobrazbo
in opravljen preizkus usposobljenosti.
(5) Z globo najmanj 4.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena,
odgovorna oseba pa se kaznuje z globo najmanj 400 eurov.
Opravljanje izpita in obnavljanje znanja
208. člen
(1) Kandidati za vodjo tehničnih pregledov in za kontrolorja opravljajo izpit, kandidati za delavce, ki opravljajo postopke
registracije motornih in priklopnih vozil, pa preizkus usposobljenosti. Izpit in preizkus usposobljenosti se opravlja pred
komisijo, ki jo imenuje minister, pristojen za notranje zadeve,
ki določi tudi program opravljanja izpitov in preizkusov usposobljenosti in vodi evidenco o opravljenih izpitih in preizkusih
usposobljenosti.
(2) Kandidatu, ki uspešno opravi izpit oziroma preizkus
usposobljenosti, izda izpitna komisija potrdilo o opravljenem
izpitu oziroma preizkusu usposobljenosti.
(3) Strokovni delavci iz prvega odstavka prejšnjega člena tega zakona morajo vsaka tri leta obnavljati znanje po
programu, ki ga določi minister, pristojen za notranje zadeve.
Strokovni delavec, ki ne opravi tega obnavljanja znanja, ne
sme opravljati dela iz prejšnjega člena tega zakona, dokler
tega ne opravi.
(4) Minister, pristojen za notranje zadeve, izda dovoljenje
organizacijam, ki usposabljajo kandidate in strokovne delavce
iz prvega in tretjega odstavka tega člena.
(5) Z globo najmanj 2.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega
člena, odgovorna oseba pravne osebe pa se kaznuje z globo
najmanj 200 eurov.
Poslovni prostori
209. člen
Organizacija za tehnične preglede mora imeti ustrezne
poslovne prostore z urejenim prostorom za dovoz in odvoz
vozil ter potrebne parkirne površine in preizkuševalne steze za
opravljanje tehničnih pregledov tistih vrst motornih in priklopnih
vozil, za katere si je pridobila pooblastilo.
Merilne naprave
210. člen
(1) Organizacija za tehnične preglede mora imeti za opravljanje tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil predpisane merilne naprave in opremo.
(2) Merilne naprave iz prejšnjega odstavka morajo biti
pregledane, overjene in tipsko odobrene, skladno z določbami
predpisov o meroslovju. Merilne naprave, za katere ni predpisanih meroslovnih zahtev, morajo biti kalibrirane.
(3) Organizacija za tehnične preglede ne sme opravljati
tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil, če katera merilnih naprav ni pregledana, overjena ali kalibrirana oziroma če
se pokvari dvigalo ali katera od merilnih naprav.
(4) Z globo najmanj 2.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena,
odgovorna oseba pa z globo najmanj 200 eurov.
211. člen
(1) Tehnični pregledi motornih in priklopnih vozil, razen
motokultivatorjev in delovnih strojev, se opravljajo najmanj enkrat na leto.
(2) Tehnični pregledi motornih in priklopnih vozil, s katerimi se opravlja javni prevoz potnikov, avtobusov, motornih in
priklopnih vozil, ki prevažajo nevarno blago, vozil, ki se uporabljajo za učenje vožnje v avtošolah in motornih vozil, opremljenih kot vozila s prednostjo oziroma vozila za spremstvo,
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razen motornih in priklopnih vozil v lasti prostovoljnih gasilskih
društev, ki so po obliki in namenu karoserije gasilska vozila,
se opravljajo vsakih šest mesecev. Vozilo, ki se uporablja v te
namene, mora imeti v prometnem dovoljenju vpisan namen
oziroma obliko karoserije.
(3) Prvi tehnični pregled se opravi:
1. eno leto po prvi registraciji:
– za tovorna in vlečna vozila, katerih največja dovoljena
masa presega 3.500 kg;
– za delovna vozila;
– za avtobuse;
– za priklopna vozila, razen za lahke, bivalne in traktorske
priklopnike ter za priklopna vozila za prevoz čolnov, vodnih skuterjev in drugih priprav za šport in prosti čas, katerih največja
dovoljena masa presega 750 kg in ne presega 3.500 kg;
– za motorna vozila, s katerimi se opravlja javni prevoz
potnikov;
– za motorna vozila, ki se uporabljajo za usposabljanje
kandidatov za voznike;
– za motorna vozila za izposojo brez voznika;
– za intervencijska vozila, ki so opremljena kot vozila s
prednostjo ali vozila za spremstvo;
2. štiri leta po prvi registraciji za vsa druga motorna in
priklopna vozila;
3. štiri leta po nakupu s strani prvega dokončnega kupca
za lahke priklopnike.
(4) Tehnični pregled motornih in priklopnih vozil iz 2. točke
prejšnjega odstavka, za katera je bil prvi tehnični pregled že
opravljen, pa niso starejša od osmih let, mora biti opravljen
vsaki dve leti. Lahki priklopniki, bivalni priklopniki ter priklopna
vozila za prevoz čolnov, vodnih skuterjev in drugih priprav za
šport in prosti čas, katerih največja dovoljena masa presega
750 kg in ne presega 3.500 kg, morajo biti tehnično pregledani
vsaka štiri leta.
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se za
motorna in priklopna vozila, za katera je bil tehnični pregled
opravljen v sedmem letu starosti, naslednji tehnični pregled
opravi v devetem letu starosti vozila.
(6) O opravljenem tehničnem pregledu se vodi in izda
zapisnik na predpisanem obrazcu.
(7) Tehnični pregled motornega ali priklopnega vozila
mora biti opravljen v skladu z veljavnimi predpisi in navodili
proizvajalca naprave, s katero se opravi posamezen pregled.
(8) Za motorno ali priklopno vozilo, ki je bilo na tehničnem
pregledu spoznano kot sposobno za vožnjo v cestnem prometu, se izda dokazilo, na katerem je označen rok, ko mora vozilo
opraviti tehnični pregled.
(9) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se pred
pričetkom uporabe lahkega priklopnika v cestnem prometu izda
dokazilo, na katerem je označen rok, ko mora vozilo opraviti
tehnični pregled. Dokazilo izda registracijska organizacija na
predlog lastnika lahkega priklopnika.
(10) O opravljenem tehničnem pregledu motornih in priklopnih vozil pooblaščena organizacija vodi evidenco, ki vsebuje podatke iz zapisnika o tehničnem pregledu. Evidenco vodi
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
(11) Za opravljeni tehnični pregled plača lastnik vozila
organizaciji za tehnične preglede ceno storitve po tarifi, ki jo
določi Vlada Republike Slovenije.
(12) Na zahtevo ministrstva, pristojnega za cene, mu
mora organizacija za tehnične preglede vozil posredovati vso
zahtevano poslovno dokumentacijo in podatke, ki so povezani
z opravljanjem tehničnih pregledov, na posebno zahtevo pa tudi
letno poročilo o poslovanju. Osebi, pooblaščeni od ministra, pristojnega za cene, mora pooblaščena organizacija za tehnične
preglede omogočiti vpogled v vso dokumentacijo povezano s
tehničnimi pregledi motornih in priklopnih vozil.
(13) Z globo najmanj 4.000 eurov se kaznuje za prekršek
organizacija za tehnične preglede, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pa se kaznuje z globo
najmanj 400 eurov.
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(14) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek voznik,
ki opravlja javni prevoz potnikov, prevaža nevarno blago ali
usposablja kandidate za voznike motornih vozil v nasprotju z
določili drugega odstavka tega člena.
(15) Z globo najmanj 5.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki opravlja
javni prevoz potnikov, prevaža nevarno blago, ali usposablja
kandidate za voznike motornih vozil v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z globo najmanj 800
eurov.
Posamična izdelava, predelava ali dodelava vozil
212. člen
Motorna in priklopna vozila, ki se posamično izdelujejo,
predelujejo ali dodeljujejo, morajo biti pregledana v skladu s
predpisi o homologaciji pred pričetkom uporabe v cestnem
prometu. Določba se smiselno uporablja tudi za predelavo
posameznih naprav in opreme vozila.
Odvzem pooblastila za opravljanje tehničnih pregledov
213. člen
Minister, pristojen za notranje zadeve, lahko organizaciji
za tehnične preglede odvzame pooblastilo za opravljanje tehničnih pregledov vozil:
– če poslovni prostor ne izpolnjuje pogojev za opravljanje
teh pregledov, če predpisane naprave niso brezhibne ali če
nima ustrezno usposobljenih strokovnih delavcev, poslovnega
prostora ali predpisanih naprav;
– če je proti njej uveden postopek stečaja ali likvidacije ali
je prenehala poslovati na podlagi sodne odločbe ali iz drugega
razloga;
– če tehničnih pregledov vozil ne opravlja v skladu z
veljavnimi predpisi in navodili proizvajalca naprav, s katerimi
opravlja posamezne preglede;
– če obračunava stroške tehničnega pregleda vozila v
višini, ki presega s tarifo določeni najvišji znesek za posamezno
vrsto vozila;
– če nima poravnanih zapadlih finančnih obveznosti do
Republike Slovenije ali lokalne skupnosti.
Pooblastila
214. člen
(1) Minister, pristojen za notranje zadeve:
– izda natančnejše predpise: o pogojih za opravljanje
tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil, o načinu opravljanja tehničnih pregledov in vodenju evidence o opravljenih
tehničnih pregledih, o številu in vrsti preizkuševalnih stez, ki jih
mora imeti organizacija za tehnične preglede;
– predpiše pogoje in način izvajanja javnega pooblastila
iz 193. člena tega zakona;
– predpiše obliko, vsebino in postopek izdaje dokazila iz
osmega in devetega odstavka 211. člena tega zakona, zapisnika o tehničnem pregledu, program izpita za vodjo tehničnih
pregledov in kontrolorja ter program preizkusa usposobljenosti
za delavce, ki opravljajo postopke registracije motornih in priklopnih vozil;
– določi ceno tiskovin in obrazcev, ki se uporabljajo pri
izvrševanju predpisov o varnosti cestnega prometa, ki jo plača
stranka;
– določi višino stroškov izpitov za kontrolorja, vodjo tehničnih pregledov, delavcev, ki opravljajo postopke registracije
motornih in priklopnih vozil ter člane izpitnih komisij za vozniške
izpite.
(2) Minister, pristojen za promet, izda natančnejše predpise o dimenzijah, skupni masi in osni obremenitvi vozil, o
napravah, opremi in delih vozil ter o osnovnih pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati naprave, oprema in deli vozil v cestnem
prometu.
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XII. JAVNE PRIREDITVE NA CESTI
Uporaba predpisov
215. člen
Določbe zakona, ki urejajo javna zbiranja, veljajo tudi za
javne prireditve na cesti, če ni v tem zakonu drugače določeno.
Izdaja dovoljenja
216. člen
(1) Javna prireditev na cesti pomeni izredno uporabo ceste in se lahko izvede le na podlagi dovoljenja. V primeru, da
prireditev poteka na območju dveh ali več upravnih enot, si morajo v postopkih izdaje dovoljenja upravne enote, na območju
katerih poteka prireditev, nuditi medsebojno pravno pomoč.
(2) Za javno prireditev na cesti izda dovoljenje upravna
enota, na območju katere se bo prireditev pričela.
(3) Z globo najmanj 600 eurov se kaznuje za prekršek
organizator, ki je fizična oseba, ki ravna v nasprotju s prvim
odstavkom tega člena.
(4) Z globo najmanj 2.000 eurov se kaznuje za prekršek
organizator, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena,
odgovorna osebe pa z globo najmanj 600 eurov.
Prireditvena proga in prireditveni prostor
217. člen
(1) Prireditvena proga je cesta ali njen del, na katerem
poteka prireditev, po kateri se udeleženci prireditve vozijo,
tečejo ali kako drugače premikajo.
(2) Prireditveni prostor javne prireditve na cesti je prireditvena proga, prostori za gledalce in prostori za vozila udeležencev prireditve in gledalcev.
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(2) Opis, oblike, barve, vsebine in dimenzije posebnega
znaka iz prejšnjega odstavka mora organizator prireditve priložiti vlogi iz prejšnjega člena tega zakona.
(3) Z globo najmanj 600 eurov se kaznuje za prekršek
organizator, ki je fizična oseba, ki ravna v nasprotju s prvim
odstavkom tega člena.
(4) Z globo najmanj 2.000 eurov se kaznuje za prekršek
organizator, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena,
odgovorna oseba pa z globo najmanj 600 eurov.
Stroški sodelovanja policistov
220. člen
(1) Če je zaradi zagotavljanja varnosti določeno sodelovanje policije, mora organizator prireditve povrniti policiji stroške,
ki s tem nastanejo.
(2) Stroški sodelovanja policije pri zagotavljanju varnosti
velikih mednarodnih športnih prireditev, ki so v letnem programu prireditev, bremenijo proračunska sredstva policije.
Vzpostavitev prireditvenega prostora v prejšnje stanje
221. člen
(1) Organizator javne prireditve na cesti in javne prireditve
ob cesti, ki vpliva na cestni promet, mora po končani prireditvi
takoj odstraniti s ceste prometne znake, druge označbe, naprave in predmete, ki so bili postavljeni za izvedbo prireditve
oziroma v zvezi s prireditvijo, in na prireditvenem prostoru
vzpostaviti prejšnje stanje, očistiti cesto in prireditveni prostor.
(2) Z globo najmanj 2.000 eurov se kaznuje za prekršek
organizator, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena,
odgovorna oseba pa z globo 600 eurov.

Vloga za izdajo dovoljenja za javno prireditev

XIII. STROKOVNI IN INŠPEKCIJSKI NADZOR

218. člen
(1) Vlogo za izdajo dovoljenja za javno prireditev na
cesti mora organizator vložiti pri pristojnemu organu najmanj
sedem dni pred dnevom prireditve, razen za tekmovalne športne prireditve v kolesarstvu ter avto-moto športu in prireditve,
ki potekajo na območju dveh ali več upravnih enot, za katere
mora organizator podati vlogo najmanj 30 dni pred dnevom
prireditve.
(2) Organizator mora podati vlogo za izdajo dovoljenja
za javno prireditev na cesti v skladu s predpisi, ki urejajo javna
zbiranja.
(3) Pri odločanju o izdaji dovoljenja za tekmovalno športne
prireditve v kolesarstvu ter avto-moto športih na cesti, mora
pristojni organ upoštevani tudi določbe zakona o športu in koledarje prireditev nacionalnih panožnih športnih zvez.
(4) Poleg prilog, ki jih določajo predpisi iz drugega odstavka tega člena, je vlogi za izdajo dovoljenja za tekmovalno
športno prireditev v kolesarstvu ter avto-moto športu na cesti
potrebno priložiti dovoljenje za zaporo ceste pristojnega upravnega organa za promet in prometno-tehnično dokumentacijo
začasne prometne ureditve ob zapori ceste, ki jo izdela pravna
oseba, ki je registrirana za to dejavnost.
(5) Dovoljenje za zaporo ceste mora organizator prireditve priložiti vlogi tudi za vse druge javne prireditve na cesti,
če je zaradi njih potrebno omejiti, preusmeriti ali prepovedati
promet.

Strokovni nadzor

Red na prireditveni progi
219. člen
(1) Na prireditveni progi smejo reditelji in spremljevalno
osebje spremljati udeleženci prireditve le z vozili, označenimi s
posebnim znakom, ki ga določi organizator prireditve.
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222. člen
Strokovni nadzor nad izvajanjem predpisov o vozniških
dovoljenjih, usposabljanjem kandidatov za voznike motornih
vozil, vozniških izpitih, registraciji motornih in priklopnih vozil,
tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil in izdajo dovoljenj za javne prireditve na cesti opravlja ministrstvo, pristojno
za notranje zadeve. Strokovni nadzor nad izvajanjem predpisov
o ugotavljanju skladnosti vozil opravlja ministrstvo, pristojno
za promet.
Inšpekcijski nadzor
223. člen
(1) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona 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 registracijo motornih in priklopnih vozil ter tehnične preglede motornih in priklopnih vozil, opravlja Inšpektorat Republike Slovenije
za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat).
(2) Inšpektorat poleg pooblastil, določenih s tem zakonom, opravlja tudi naloge prekrškovnega organa, če so kršeni
151., 189. in 197. člen tega zakona.
(3) V inšpektoratu opravljajo inšpekcijski nadzor inšpektorice 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 inšpekcijski nadzor.
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(5) Če ni s tem zakonom določeno drugače, se za inšpektorja in opravljanje inšpekcijskega nadzora uporabljata zakon,
ki ureja inšpekcijski nadzor, in zakon, ki ureja splošni upravni
postopek.
(6) Če je za prekršek, določen s tem zakonom, predpisana globa v razponu, inšpektor v hitrem postopku izreče globo
v okviru tega razpona.
224. člen
(1) Inšpekcijski nadzor opravlja inšpektor v prostorih avtošol, registracijskih organizacijah ter organizacijah za tehnične
preglede. Inšpekcijski nadzor nad usposabljanjem kandidatov
za voznike motornih vozil opravlja inšpektor tudi v vozilih, s
katerimi se kandidati za voznike motornih vozil usposabljajo
v vožnji.
(2) Inšpekcijski nadzor sme opravljati inšpektor tudi v
cestnem prometu, v okviru svojih pooblastil, pri čemer ima
pravico ustaviti vozilo in pregledati naprave in opremo na
vozilu, dokumente in druga dokazila, ki jih mora imeti pri sebi
voznik, učitelj vožnje, spremljevalec ali kandidat za voznika
motornih vozil in so predmet inšpekcijskega nadzora. V ta namen uporablja označena službena vozila in posebno tehnično
in svetlobno opremo.
(3) Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše načine
in postopke kontrole ter opremo inšpektorjev.
(4) Z globo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, učitelj vožnje, spremljevalec, kandidat za voznika
motornih vozil ali oseba, ki na znak inšpektorja ne ustavi vozila
oziroma, če inšpektorju ne pokaže oziroma izroči na vpogled
zahtevanih dokumentov in dokazil ali če mu ne omogoči pregleda vozila, naprav in opreme na vozilu.
225. člen
(črtan)
226. člen
(črtan)
227. člen
(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ima inšpektor
pravico pregledati poslovne prostore, naprave in opremo, ki
se uporablja pri izvajanju določb tega zakona ter pogodbe,
listine, spise in druge dokumente organizacije, ki se nanašajo
na izvajanje določb tega zakona in na njegovi podlagi izdanih
podzakonskih predpisov.
(2) Inšpektor sme ugotavljati istovetnost oseb, ki v organizaciji opravljajo dela, nad izvajanjem katerih se opravlja nadzor
ter preveriti, ali te osebe izpolnjujejo pogoje za opravljanje dela,
predpisane s tem zakonom.
(3) Inšpektor, ki opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil, sme od
voznika motornega vozila zahtevati, da omogoči opravljanje
ponovnega tehničnega pregleda vozila.
(4) Če se pri inšpekcijskem nadzoru ugotovi, da je kontrolor potrdil tehnično brezhibnost vozila, ki nima brezhibnih
naprav ali predpisane opreme, inšpektor odredi ponoven tehnični pregled vozila.
(5) Če se pri inšpekcijskem nadzoru ugotovi, da se kandidat za voznika motornih vozil ni usposabljal po predpisanem
programu, z odločbo odredi, da se mora ta kandidat ponovno usposobiti po predpisanem programu, stroške ponovnega
usposabljanja pa krije avtošola, ki kandidata ni usposabljala po
predpisanem programu.
(6) Z globo najmanj 4.000 eurov se kaznuje za prekršek
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.
(7) Z globo 160 eurov se kaznuje za prekršek oseba iz
drugega odstavka tega člena, če ne izkaže svoje identitete na
inšpektorjevo zahtevo.
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(8) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
inšpektorju ne omogoči opravljanja dejanja iz tretjega odstavka
tega člena.
228. člen
Pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora pri organizaciji ima inšpektor pravico:
1. pregledati evidence, ki jih organizacija vodi na podlagi
tega zakona;
2. pridobiti podatke in opraviti pregled tehničnega in drugega varovanja prostorov, naprav, opreme, evidenc in listin,
obrazcev ter pečatov;
3. zaseči listine in druge dokumente;
4. opraviti ponovni tehničnih pregled vozila na napravah
in opremi organizacije;
5. opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom inšpekcijskega nadzora.
229. člen
(1) Če inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da organizacija krši določbe tega zakona in na
njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov, ima pravico
in dolžnost:
1. odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi;
2. organizaciji začasno prepovedati opravljanje dela za
izvajanje določb tega zakona za čas, ki ga določi kot rok za
odpravo ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti;
3. prepovedati, da opravlja delo oseba, ki ne izpolnjuje
predpisanih pogojev za opravljanje dela ali če ga opravlja v
času, ko ji je omejena pravica opravljati to delo;
4. izdati plačilni nalog in izvesti druge postopke v skladu
z zakonom o prekrških;
5. podati kazensko ovadbo za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti;
6. predlagati uvedbo disciplinskega postopka za delavca
organizacije;
7. z odločbo napotiti delavca organizacije na ponovno
opravljanje izpita oziroma preizkusa, ki je predpisan s tem
zakonom;
8. predlagati pristojnemu organu odvzem pooblastila, dovoljenja, izbris iz registra oziroma izvedbo ukrepov za odpravo
ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti;
9. odrediti ukrepe za odpravo in preprečitev nepravilnosti
pri vodenju, uporabi ali posredovanju podatkov iz evidenc,
predpisanih s tem zakonom.
(2) Delavec organizacije, ki je z odločbo inšpektorja napoten na ponovno opravljanje izpita oziroma preizkusa, ne sme
opravljati dela v zvezi z izvajanjem tega zakona, dokler ne
opravi izpita oziroma preizkusa, na katerega je bil napoten.
230. člen
(1) Inšpektor sme izločiti iz prometa motorno ali priklopno
vozilo:
– ki ima vgrajene nehomologirane dele, naprave, opremo
ali posamezne sklope, če se za takšne naprave, dele, opremo
ali posamezne sklope zahteva homologacija;
– pri katerem vgrajeni del, naprava, oprema ali sklop ni
tipsko ali posamično odobren za to vozilo;
– ki ni registrirano ali nima veljavnega potrdila za preizkusno vožnjo ali za katero je potekla veljavnost prometnega
dovoljenja;
– ki ni tehnično brezhibno;
– katerega voznik ne omogoči ali ne sodeluje pri pregledu
vozila, naprav ali opreme;
– ki ni obvezno zavarovano v skladu s predpisi;
– za katerega niso poravnane obveznosti iz naslova plačila letnega povračila za uporabo cest;
– ki ne izpolnjuje predpisanih zahtev glede varstva okolja;
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– ki ni ali ni na predpisan način označeno z registrskimi
tablicami;
– ki je označeno z registrskimi ali preizkusnimi tablicami,
ki niso izdane za to vozilo.
(2) Inšpektor, ki izloči iz prometa vozilo iz prejšnjega odstavka, lahko odvzame registrske oziroma preizkusne tablice.
(3) Če v primeru iz prejšnjega odstavka voznik ne odstrani
registrskih ali preizkusnih tablic z vozila, se jih odstrani z neposredno fizično prisilitvijo na voznikove stroške.
(4) Odvzete registrske tablice se v roku treh dni od odvzema vrnejo uporabniku ali lastniku vozila, s katerega so
bile odvzete, če je odpravljen razlog, zaradi katerega so bile
odvzete. Po tem roku se pošljejo registracijski organizaciji, ki
jih je izdala. Odvzete preizkusne tablice se uničijo.
231. člen
(1) Inšpektor napoti vozilo na tehnični pregled in odvzame
registrske tablice, če sumi, da:
– motorno ali priklopno vozilo ni tehnično brezhibno zaradi napak na podvozju ali na napravah za upravljanje ali
zaviranje,
– je vozilo predelano tako, da ne ustreza tehničnim normativom, ki jih je določil proizvajalec,
– so v vozilo vgrajene nehomologirane naprave, nadomestni deli ali oprema, ki bi morali biti homologirani,
– vgrajeni del, naprava ali oprema ni tipsko ali posamično
odobren za to vozilo,
– ne izpolnjuje predpisanih zahtev glede emisij snovi in
energije v zrak ali
– je tako poškodovano v prometni nesreči, da ni sposobno
varne udeležbe v cestnem prometu.
(2) V primeru iz zadnje alineje prejšnjega odstavka se
napoti vozilo na tehnični pregled, ko je popravljeno.
(3) Stroške tehničnega pregleda plača voznik. Vozniku
se ti stroški, razen v primeru iz prejšnjega odstavka, povrnejo,
če se na tehničnem pregledu ugotovi, da je vozilo tehnično
brezhibno.
232. člen
(črtan)

XIV. VARNOSTNI UKREPI, POOBLASTILA IN DRUGA
POSEBNA DOLOČILA
Odgovornost lastnika vozila
233. člen
(1) Če je prekršek zoper varnost cestnega prometa storjen z vozilom, pa ni mogoče ugotoviti, kdo je storilec, se za prekršek kaznuje lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila,
razen če dokaže, da tega prekrška ni storil.
(2) Če je lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila,
s katerim je storjen prekršek iz prejšnjega odstavka, pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik, državni organ ali
samoupravna lokalna skupnost, se kaznuje za prekršek odgovorna oseba.
Ogrožanje ali povzročitev prometne nesreče
234. člen
(1) Če udeleženec cestnega prometa s prekrškom povzroči 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.
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Izrekanje kazenskih točk v prometu s prenehanjem
veljavnosti vozniškega dovoljenja
235. člen
(1) Prekrškovni organ izreče kazenske točke v cestnem
prometu v predpisanem številu.
(2) Podatke o kazenskih točkah, izrečenih v skladu s
prejšnjim odstavkom, in o storilcu prekrška, ki so mu bile na ta
način izrečene kazenske točke, prekrškovni organ posreduje
ministrstvu, ki je v skladu z zakonom pristojno za vodenje skupne evidence o številu izrečenih kazenskih točk za posamezne
storilce prekrškov in pravnomočnih odločbah o prenehanju
veljavnosti vozniškega dovoljenja.
(3) Imetniku vozniškega dovoljenja, ki z odločbo prekrškovnega organa doseže ali preseže 18 kazenskih točk v
cestnem prometu, izreče prenehanje veljavnosti vozniškega
dovoljenja sodišče, na območju katerega ima stalno ali začasno prebivališče.
(4) Vozniku začetniku se izreče prenehanje veljavnosti
vozniškega dovoljenja, če v času treh let doseže ali preseže
sedem kazenskih točk v cestnem prometu.
(5) Imetniku vozniškega dovoljenja, za katerega je vožnja motornega vozila osnovni poklic, se lahko prenehanje
veljavnosti vozniškega dovoljenja ne izreče za kategorijo motornih 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.
Posredovanje in namen zbiranja osebnih podatkov
236. člen
(1) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, policija,
upravna enota in ministrstvo, pristojno za promet, imajo v
zvezi s svojim delom pravico pridobiti in uporabljati podatke o
imetnikih vozniških dovoljenj, kandidatih za voznike motornih
vozil, vozilih, prekrških in kaznivih dejanjih voznikov, storjenih v
cestnem prometu, ter o izrečenih kaznih in ukrepih.
(2) Podatke o imetnikih vozniških dovoljenj, lastnikih motornih in priklopnih vozil in vozilih, ki jih potrebujejo v zvezi s
svojim delom pri izvajanju tega zakona in podzakonskih aktov,
izdanih na njegovi podlagi, imajo pravico pridobiti in uporabljati
tudi drugi organi in organizacije, kadar izvajajo javna pooblastila. 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.
(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.
(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.
237. člen
(1) Voznik je dolžan imeti pri sebi listino, s katero dokaže, da sme voziti vozilo v cestnem prometu, veljavno prometno dovoljenje oziroma veljavno prometno dovoljenje za
začasno registrirano vozilo, listine o tovoru, dovoljenje o izredni uporabi ceste, dovoljenje za izredni prevoz in potrdilo o
usposobljenosti za izvajanje izrednega prevoza ter dovoljenje
za vožnjo v času prepovedi prometa in jih na zahtevo policista
izročiti na vpogled. Spremljevalec in organizator izrednega
prevoza morata imeti pri sebi dokazilo o usposobljenosti za
izvajanje izrednega prevoza in ga na zahtevo policista izročiti
na vpogled.
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(2) Voznik mora na policistovo zahtevo omogočiti pregled
vozila, opreme, naprav, tovora in pri njem sodelovati.
(3) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena. Z enako globo se
kaznuje za tak prekršek tudi spremljevalec oziroma organizator
izrednega prevoza.
(4) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
Prepoved vožnje in začasen odvzem vozniškega dovoljenja
238. člen
(1) Poleg primerov iz 132. člena tega zakona prepove
policist vozniku nadaljevanje vožnje in mu začasno odvzame
vozniško dovoljenje:
– če je zaradi telesnega ali duševnega stanja zmanjšana
njegova sposobnost za vožnjo;
– če ne uporablja pripomočkov, ki so vpisani v njegovem
vozniškem dovoljenju;
– če vozi vozilo v nasprotju z omejitvami, ki so vpisane v
njegovo vozniško dovoljenje;
– če prekorači dovoljeni čas trajanja vožnje ali ne izkoristi
predpisanega počitka;
– če je vozniško dovoljenje neveljavno zaradi zdravstvenih razlogov, ali je odvzeto ali se izvršuje izrečena kazen prepovedi vožnje motornega vozila.
(2) Vozniško dovoljenje, ki je bilo odvzeto zaradi vožnje
pod vplivom alkohola, vožnje pod vplivom mamil, psihoaktivnih
zdravil, drugih psihoaktivnih snovi ali odklonitve preizkusa s
sredstvi ali napravami ali strokovnega pregleda, se vrne vozniku po preteku 24 ur od odvzema. Vozniško dovoljenje, ki je
bilo odvzeto iz drugih razlogov, se vrne vozniku, ko prenehajo
razlogi za odvzem. Odvzeto neveljavno vozniško dovoljenje se
pošlje organu, ki ga je izdal.
(3) Če imetnik vozniškega dovoljenja ne prevzame odvzetega vozniškega dovoljenja v treh dneh od dne, ko mu je bilo
odvzeto, se to pošlje organu, ki ga je izdal.
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 odstavka 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 šteje prekršek, za katerega je predpisana globa najmanj 250 eurov 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 storilca, ki je pridržan po tem členu, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja postopek o prekršku in se nanašajo na pridržanje
storilcev prekrškov.
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Izločitev vozila iz prometa
239. člen
(1) Policist prepove nadaljnjo vožnjo in izloči iz prometa
motorno ali priklopno vozilo:
– ki ima vgrajene nehomologirane dele, naprave, opremo ali posamezne sklope, če se za takšne naprave, dele,
opremo ali posamezne sklope zahteva homologacija;
– pri katerem vgrajeni del, naprava, oprema ali sklop ni
tipsko ali posamično odobren za to vozilo;
– ki ni registrirano ali nima veljavnega potrdila za preizkusno vožnjo ali za katero je potekla veljavnost prometnega
dovoljenja;
– ki ni tehnično brezhibno;
– katerega voznik ne omogoči ali ne sodeluje pri pregledu vozila, naprav, opreme ali tovora ali tehtanju vozila;
– ki v zimskih razmerah nima predpisane zimske opreme
ali če je na njem sneg, led, voda ali druge snovi, ki bi lahko
vplivale na vozne lastnosti vozila ali ki bi se lahko raztresale
ali razlivale z njega ali če stekla vozila ali vzvratna ogledala
niso čista;
– ki ni obvezno zavarovano v skladu s predpisi;
– ki je obremenjeno nad največjo dovoljeno maso ali
osno obremenitvijo po določilih proizvajalca vozila ali pri katerem obremenitev presega predpisano razmerje med bruto
močjo motorja, izraženo v kW, in največjo dovoljeno maso
vozila, izraženo v tonah;
– na katerem je tovor naložen ali pritrjen v nasprotju z
določili tega zakona;
– ki samo ali skupaj s tovorom prekoračuje predpisane
dimenzije ali dovoljeno osno obremenitev ali dovoljeno skupno maso, pa zanj ni bilo izdano dovoljenje za izredni prevoz
ali ne izpolnjuje posebnih pogojev, določenih v dovoljenju za
izredni prevoz, ali ne izpolnjuje določb tega zakona o izredni
uporabi cest;
– ki ne izpolnjuje predpisanih zahtev glede varstva okolja;
– ki mu v skladu z veljavnimi predpisi ni dovoljen vstop
v državo;
– ki ni ali ni na predpisan način označeno z registrskimi
tablicami;
– ki je označeno z registrskimi ali preizkusnimi tablicami,
ki niso izdane za to vozilo;
– ki vozi po cesti, po kateri je vožnja tovrstnih vozil
prepovedana;
– katerega največja dovoljena masa presega dovoljeno.
Če je prepoved iz zadnje alineje začasna, ga izloči za toliko
časa, dokler prepoved vožnje ne preneha.
(2) Policist lahko prepove nadaljnjo vožnjo in izloči iz
prometa tudi motorna ali priklopna vozila, ki ne izpolnjujejo
drugih predpisanih pogojev za vožnjo v cestnem prometu, če
bi to lahko vplivalo na varnost prometa.
(3) Policist prepove nadaljnjo vožnjo motornega vozila,
če voznik ali potnik ne uporablja ali ne uporablja na predpisan način varnostnega pasu, dokler ga ne uporabi, ali če
otrok, ki se vozi v vozilu, ni zavarovan v skladu s štirinajstim
odstavkom 102. člena tega zakona. Nadaljnjo vožnjo prepove tudi, če voznik ali potnik na kolesu, kolesu s pomožnim
motorjem, kolesu z motorjem, motornem kolesu, trikolesu,
lahkem štirikolesu ali štirikolesu, ne uporablja predpisane
zaščitne čelade oziroma je ne uporablja tako, kot je to predvideval proizvajalec, dokler je ne uporabi na način, ki ga je
predvideval proizvajalec.
(4) Policist, ki izloči iz prometa vozilo iz prvega ali drugega odstavka tega člena, lahko odvzame registrske oziroma
preizkusne tablice.
(5) Če v primeru iz prejšnjega odstavka voznik ne odstrani registrskih ali preizkusnih tablic z vozila, se jih odstrani
z neposredno fizično prisilitvijo na voznikove stroške.
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(6) Odvzete registrske tablice se v roku treh dni od
odvzema vrnejo uporabniku ali lastniku vozila, s katerega so
bile odvzete, če je odpravljen razlog, zaradi katerega so bile
odvzete. Po tem roku se pošljejo registracijski organizaciji, ki
jih je izdala. Odvzete preizkusne tablice se uničijo.
(7) Policist začasno izloči iz prometa tudi motorna vozila
ali skupino vozil, za katerimi je zaradi počasne vožnje nastala
kolona vozil.
(8) V primeru, da so v vozilo vgrajene nehomologirane
naprave, nadomestni deli ali oprema, ki bi morali biti homologirani, ali vgrajeni del, naprava, oprema ali sklop ni tipsko ali
posamično odobren za to vozilo, lahko izloči vozilo iz prometa
in odvzame registrske tablice tudi pristojni inšpektor.
240. člen
(1) Izločitev vozila traja toliko časa, dokler se ne odpravijo razlogi, zaradi katerih je bila odrejena, ali se pridobi
ustrezno dovoljenje.
(2) Lastnik vozila mora odstraniti izločeno vozilo s ceste
v roku 24 ur. Če tega ne stori, odstrani vozilo na njegove
stroške izvajalec rednega vzdrževanja cest.
(3) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek lastnik vozila, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
(4) Z globo najmanj 2.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju
z drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z globo
najmanj 200 eurov.
Odreditev tehničnega pregleda
241. člen
(1) Policist napoti vozilo na tehnični pregled in odvzame
registrske tablice, če sumi, da:
– motorno ali priklopno vozilo ni tehnično brezhibno zaradi napak na podvozju ali na napravah za upravljanje ali
zaviranje,
– je vozilo predelano tako, da ne ustreza tehničnim normativom, ki jih je določil proizvajalec,
– so v vozilo vgrajene nehomologirane naprave, nadomestni deli ali oprema, ki bi morali biti homologirani,
– vgrajeni del, naprava ali oprema ni tipsko ali posamično odobren za to vozilo,
– ne izpolnjuje predpisanih zahtev glede emisij snovi in
energije v zrak, ali
– je tako poškodovano v prometni nesreči, da ni sposobno varne udeležbe v cestnem prometu.
(2) V primeru iz zadnje alineje prejšnjega odstavka se
tehnični pregled opravi, ko je vozilo popravljeno.
(3) Stroške tehničnega pregleda plača voznik. Vozniku
se ti stroški, razen v primeru iz prejšnjega odstavka, povrnejo,
če se na tehničnem pregledu ugotovi, da je vozilo tehnično
brezhibno.
Tehtanje vozila
242. člen
(1) Policist sme napotiti na tehtanje vozilo, za katerega
sumi, da je tovor, ki se na njem prevaža, naložen v nasprotju
z določbami predpisov o cestnem prometu. Voznik mora na
policistovo zahtevo omogočiti tehtanje vozila. Če na kraju postopka vozila ni mogoče stehtati, mora na policistovo zahtevo
odpeljati vozilo na tehtanje.
(2) Z globo najmanj 320 eurov se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju s policistovo zahtevo iz prejšnjega
odstavka.
(3) Z globo najmanj 2.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, katerega
voznik ravna v nasprotju s policistovo zahtevo iz prvega
odstavka tega člena, odgovorna oseba pa z globo najmanj
200 eurov.
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Odstranitev nepravilno parkiranega vozila
243. člen
(1) Policist odredi odstranitev oziroma odvoz vozila,
ki je parkirano v nasprotju z določili tega zakona (nepravilno parkirano vozilo), če onemogoča drugemu udeležencu
cestnega prometa varno nadaljevanje poti tako, da je pri
izogibanju temu vozilu on ali kdo drug ogrožen ali bi glede
na okoliščine lahko bil ogrožen, ali ovira druge udeležence
cestnega prometa v smislu 2. do 7. točke petega odstavka
123. člena ali 15. ali 18. točke četrtega odstavka 52. člena
tega zakona.
(2) Odstranitev vozila, nepravilno parkiranega na cesti,
razen na državni cesti zunaj naselja, odredi v skladu s prejšnjim odstavkom tudi občinski redar.
(3) Odstranitev vozila se opravi na stroške lastnika vozila.
Odstranitev zapuščenega vozila
244. člen
(1) V primeru, da policist, občinski redar ali inšpektor, pristojen za nadzor cest, najde zapuščeno vozilo, namesti nanj
pisno odredbo, s katero naloži lastniku vozila, da ga odstrani
v roku treh dni od dneva izdaje odredbe.
(2) Če lastnik ne odstrani zapuščenega vozila v treh
dneh, ga na njegove stroške odstrani pristojni izvajalec rednega vzdrževanja cest. Po treh mesecih se zapuščeno vozilo
lahko uniči.
(3) Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek lastnik zapuščenega vozila, ki vozila ne odstrani, kljub temu, da je bila
odrejena odstranitev v skladu s prvim odstavkom tega člena.
Prepoved vleke vozil
245. člen
(1) Če policist ugotovi, da vleka vozila ni v skladu s
predpisi, prepove nadaljnjo vleko, dokler pomanjkljivosti niso
odpravljene.
(2) Izjemoma lahko policist dovoli nadaljnjo vleko do
najbližjega kraja, kjer je mogoče vozilo popraviti ali odpraviti
napake pri vleki.
Začasni ukrepi ob ugotovljenih pomanjkljivostih na cesti
246. člen
(1) Policist, ki ugotovi pomanjkljivosti na cesti, ki neposredno ogrožajo varnost prometa, izvede začasne ukrepe,
s katerimi se prepreči ogrožanje udeležencev v cestnem
prometu, in o tem obvesti pristojnega izvajalca rednega vzdrževanja cest.
(2) Policist sme odrediti odstranitev predmetov, objektov,
drugih naprav ali ovir na cesti ali ob njej, če:
– slepijo udeležence v cestnem prometu,
– zmanjšujejo preglednost ceste,
– zmanjšujejo vidnost prometne signalizacije ali prometne opreme na cesti,
– zavajajo udeležence v prometu,
– ovirajo udeležence v prometu in zmanjšujejo pretočnost prometa,
– odvračajo pozornost voznikov, ali
– so postavljeni v nasprotju z določbami predpisov o
varnosti cestnega prometa ali predpisov o javnih cestah.
(3) Izvajalec rednega vzdrževanja cest mora takoj zavarovati nevarno mesto s predpisano prometno signalizacijo
in opremo in v najkrajšem možnem času odpraviti pomanjkljivosti iz prvega odstavka tega člena oziroma odstraniti
predmete, objekte, druge naprave ali ovire iz prejšnjega
odstavka.
(4) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
ravna v nasprotju s policistovo odredbo iz drugega odstavka
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tega člena, se kaznuje za prekršek z globo najmanj 2.000
eurov, odgovorna oseba pa z globo najmanj 200 eurov.
247. člen
(1) Policist, ki ugotovi, da za delo na cesti, za športno ali
drugo prireditev na cesti ali ob njej ni izdano ustrezno dovoljenje, da je dovoljenju potekla veljavnost, da se delo oziroma
prireditev ne izvaja v skladu s predpisanimi pogoji, da je nezadostno zavarovana oziroma je promet neprimerno urejen,
lahko na kraju samem odredi začasne ukrepe za zavarovanje
kraja oziroma za ureditev prometa ali začasno prepove nadaljnje izvajanje del ali prireditve na cesti ali ob njej.
(2) O ugotovitvah in začasnih ukrepih iz prejšnjega odstavka mora policist takoj obvestiti organ, ki je izdal dovoljenje
za delo ali prireditev na cesti in pristojni organ za nadzor cest,
če je treba pa tudi pristojnega izvajalca rednega vzdrževanja
cest.
(3) Začasni ukrepi iz prvega odstavka tega člena, veljajo
do dokončne odločitve pristojne policijske uprave oziroma
pristojnega organa za nadzor cest.
Izločitev predelanih vozil
248. člen
(1) Če policist ugotovi, da je v cestnem prometu vozilo, ki
je predelano tako, da ne ustreza tehničnim normativom, ki jih
je določil proizvajalec, in ta predelava ni vpisana v dokumentu
o skladnosti vozila, tako vozilo izloči iz prometa in odvzame
registrske tablice.
(2) Policist zaseže kolo s pomožnim motorjem, kolo z
motorjem, motorno kolo, lahko štirikolo ali štirikolo, ki je predelano tako, da presega največjo moč motorja ali največjo
konstrukcijsko določeno hitrost, določeno v deklaraciji proizvajalca vozila, ali največjo konstrukcijsko hitrost, določeno v
tem zakonu za posamezno vrsto vozil in odvzame registrske
oziroma preizkusne tablice.
(3) Če v primeru iz prvega ali drugega odstavka tega
člena, voznik ne odstrani z vozila registrskih ali preizkusnih
tablic, se jih odstrani z neposredno fizično prisilitvijo na voznikove stroške.
(4) Odvzete registrske tablice se pošljejo registracijski
organizaciji, ki jih je izdala. Odvzete preizkusne tablice se
uničijo.
(5) Z globo najmanj 400 eurov se kaznuje za prekršek iz
drugega odstavka tega člena lastnik predelanega vozila.
(6) Z globo najmanj 4.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki predela kolo s
pomožnim motorjem, kolo z motorjem, motorno kolo, lahko
štirikolo ali štirikolo tako, da presega največjo moč motorja ali
največjo konstrukcijsko določeno hitrost, določeno v deklaraciji proizvajalca vozila ali največjo hitrost, določeno v predpisih
o varnosti cestnega prometa, odgovorna oseba pa z globo
najmanj 400 eurov. Z globo najmanj 400 eurov se kaznuje za
tak prekršek fizična oseba.
Prepoved vožnje osebi, ki ni sposobna voziti
249. člen
Če policist ugotovi, da v cestnem prometu vozi vozilo
oseba, ki nima pravice voziti takega vozila ali za katero iz
upravičenih razlogov meni, da ni sposobna voziti takega vozila, ji sme preprečiti nadaljnjo vožnjo.
Sodelovanje policije
250. člen
(1) Policija sodeluje v strokovnih in revizijskih komisijah,
ki obravnavajo prometno ureditev, ter v komisijah, ki opravljajo
tehnične preglede in prevzeme cest in cestnih objektov.
(2) Policija sme zaradi varnosti prometa zahtevati spremembo ali dopolnitev prometne ureditve.
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251. člen
(1) O vsaki spremembi prometne ureditve mora upravljavec ceste obvestiti pristojno policijsko postajo najmanj sedem
dni pred spremembo.
(2) Z globo najmanj 2.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju z določbo tega člena, odgovorna oseba pa z globo
najmanj 200 eurov.
Zakon o varnosti cestnega prometa – ZVCP-1 (Uradni list RS, št. 83/04) vsebuje naslednje prehodne in
končne določbe:
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
252. člen – upoštevan ZVCP-1D
(črtan)
253. člen
Prehode za pešce iz tretjega odstavka 7. člena tega
zakona je potrebno opremiti v skladu s predpisanimi pogoji v
treh letih od uveljavitve tega zakona.
254. člen
Naprave in ovire iz prvega odstavka 121. člena tega
zakona je potrebno uskladiti s tehničnimi predpisi v treh letih
od uveljavitve tega zakona.
255. člen
Določba štirinajstega odstavka 119. člena tega zakona,
ki se nanaša na prepoved utripajočih luči na napravah za
dajanje svetlobnih prometnih znakov, se prične uporabljati
18 mesecev po uveljavitvi tega zakona.
256. člen – upoštevana ZVCP-1B
in ZVCP-1D
(1) Določbe 139. člena tega zakona o vožnji s spremljevalcem se začnejo uporabljati v dveh letih po uveljavitvi tega
zakona.
(2) Določbe 140. člena tega zakona o vozniku začetniku se začnejo uporabljati v šestih letih po uveljavitvi tega
zakona.
257. člen
Določbe 147., 148., 149. in 150. člena tega zakona se
pričnejo uporabljati v enem letu od uveljavitve tega zakona.
Do takrat se uporabljajo določbe 124., 128. in 129. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98,
33/2000 – odločba US, 39/2000 – popravek odločbe US,
61/2000, 100/2000 – odločba US, 21/02 in 67/02).
258. člen
Vozniška dovoljenja, izdana na obrazcu vozniškega dovoljenja, določenega s Pravilnikom o obrazcih prometnih dovoljenj
in vozniškega dovoljenja ter o registrskih tablicah (Uradni list
RS, št. 5/92, 70/95 in 73/2000) ali Pravilnikom o vozniških dovoljenjih (Uradni list RS, št. 117/02, 100/03 in 59/04) ter na podlagi 128.a člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni
list RS, št. 30/98, 33/2000 – odločba US, 39/2000 – popravek
odločbe US, 61/2000, 100/2000 – odločba US, 21/02 in 67/02),
ostanejo v uporabi do poteka roka veljavnosti.
259. člen
Učitelj vožnje, ki na dan uveljavitve tega zakona poučuje predpise o varnosti cestnega prometa, osnove delovanja
naprav in opreme na motornem vozilu, psihologijo v cestnem
prometu in prometno etiko in nima izobrazbe, določene v
šestem odstavku 159. člena tega zakona, si mora predpisano
izobrazbo pridobiti v petih letih od uveljavitve tega zakona.
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260. člen
(1) Predsednik ali član izpitne komisije, ki je na dan uveljavitve tega zakona zaposlen na takem delovnem mestu in nima
izobrazbe, določene v 173. členu tega zakona, si mora v petih
letih od dneva uveljavitve tega zakona pridobiti predpisano
izobrazbo.
(2) Za predsednika ali člana izpitne komisije, ki ima več
kot deset let delovnih izkušenj na tem delovnem mestu in je
starejši od 45 let, pogoj iz prejšnjega odstavka ne velja.
261. člen
Ne glede na določbi prve alineje prvega odstavka in četrtega odstavka 194. člena tega zakona se traktor in traktorski
priklopnik registrira, če je bil izdelan do uveljavitve tega zakona
ter ni bil registriran in lastništvo vozila ni sporno, če lastnik
vozila poda predlog za registracijo vozila v roku enega leta od
uveljavitve tega zakona.
262. člen
(1) Določbe prvega in tretjega odstavka 195. člena tega
zakona, ki se nanašajo vsebino registrskih tablic, se pričnejo
uporabljati v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
(2) Registrske tablice, ki so bile izdane na podlagi
178. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS,
št. 30/98, 33/2000 – odločba US, 39/2000 – popravek odločbe
US, 61/2000, 100/2000 – odločba US, 21/02 in 67/02), ostanejo
v veljavi tudi po uveljavitvi tega zakona.
263. člen
Imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorije
H smejo voziti tudi motorna kolesa, izdelana do 27. julija 2002,
katerih delovna prostornina motorja ne presega 50 ccm, in
konstrukcijsko določena hitrost ne presega 50 km/h.
264. člen – upoštevan ZVCP-1A
Avtošole, ki so bile registrirane do sprejema tega zakona,
lahko opravljajo svojo dejavnost do izdaje novih odločb o vpisu
v register avtošol, vendar najdalj dve leti od uveljavitve tega
zakona.
265. člen
Podzakonski predpisi iz tega zakona morajo biti izdani
najkasneje v enem letu, od uveljavitve tega zakona, koncesijski
akti in tarifa iz desetega odstavka 211. člena tega zakona pa
najkasneje v 18 mesecih po uveljavitvi tega zakona.
266. člen – upoštevan ZVCP-1A
Pooblastila, izdana organizacijam na podlagi Zakona o
varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/2000
– odločba US, 39/2000 – popravek odločbe US, 61/2000,
100/2000 – odločba US, 21/02 in 67/02), ostanejo v veljavi do
izdaje novih pooblastil, vendar ne več kot tri leta od uveljavitve
tega zakona.
267. člen
(1) Minister, pristojen za notranje zadeve, organizacijam,
ki imajo na dan uveljavitve tega zakona pooblastilo za opravljanje registracije motornih in priklopnih vozil, izda javno pooblastilo za registracijo v enem letu od uveljavitve tega zakona.
(2) Organizacije, pooblaščene za opravljanje tehničnih
pregledov motornih in priklopnih vozil, smejo opravljati registracijo na podlagi pooblastila iz drugega odstavka 175. člena
Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98,
33/2000 – odločba US, 39/2000 – popravek odločbe US,
61/2000, 100/2000 – odločba US, 21/02 in 67/02) najdalj eno
leto od uveljavitve tega zakona.
268. člen
V kolikor v določbah tega poglavja ni drugače določeno,
se podzakonski predpisi, izdani na podlagi Zakona o varno-
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sti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/2000 –
odločba US, 39/2000 – popravek odločbe US, 61/2000,
100/2000 – odločba US, 21/02 in 67/02), uporabljajo do izdaje
ustreznih predpisov, izdanih na podlagi tega zakona, v kolikor
niso v nasprotju s tem zakonom.
269. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98,
33/2000 – odločba US, 39/2000 – popravek odločbe US,
61/2000, 100/2000 – odločba US, 21/02 in 67/02).
(2) Določbe Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni
list RS, št. 30/98, 33/2000 – odločba US, 39/2000 – popravek
odločbe US, 61/2000, 100/2000 – odločba US, 21/02 in 67/02)
se uporabljajo do začetka uporabe tega zakona.
270. člen
(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
1. januarja 2005.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se določbe 92. člena,
petega odstavka 152. člena, 154. člena in desetega odstavka
211. člena tega zakona začnejo uporabljati z dnem uveljavitve
tega zakona.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa – ZVCP-1A (Uradni list RS, št. 35/05)
vsebuje naslednje prehodne in končno določbo:
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
29. člen
(1) Prometne nalepke, izdane do uveljavitve tega zakona, ostanejo v veljavi do poteka njihove veljavnosti.
(2) Ob izteku veljavnosti prometne nalepke se za vozilo
izda prometno dovoljenje, s katerim se nadomesti prometno
dovoljenje oziroma potrdilo, ki je bilo za vozilo izdano po dosedanjih predpisih.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se do izdaje prometnih dovoljenj, določenih s tem zakonom, za registracijo vozil uporabljajo prometna potrdila, določena z Zakonom
o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04).
30. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
varnosti cestnega prometa – ZVCP-1B (Uradni list RS,
št. 69/05) vsebuje naslednjo končno določbo:
17. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
varnosti cestnega prometa – ZVCP-1C (Uradni list RS,
št. 108/05) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
5. člen
Minister, pristojen za notranje zadeve, izda predpis na
podlagi prve alineje 203. člena zakona, ki se nanaša na
vsebino registrskih tablic, najpozneje v treh letih od dneva
uveljavitve tega zakona.
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6. člen
(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati
Pravilnik o registrskih tablicah motornih in priklopnih vozil
(Uradni list RS, št. 74/05).
(2) Do začetka uporabe predpisa, izdanega na podlagi
prve alineje 203. člena zakona, se za izdajanje registrskih tablic motornih in priklopnih vozil uporabljajo določbe Pravilnika
o registrskih tablicah motornih in priklopnih vozil (Uradni list
RS, št. 29/04).

gorij, če so vozniško dovoljenje za te kategorije pridobili pred
uveljavitvijo tega zakona.

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

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

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa – ZVCP-1D (Uradni list RS, št. 105/06)
vsebuje naslednje prehodne in končno določbo:
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
20. člen
(1) Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije, ustanovljen na podlagi Zakona o varnosti
cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 17/71), preneha delovati
1. januarja 2007, njegove naloge pa prevzame Ministrstvo za
promet.
(2) S 1. januarjem 2007 Ministrstvo za promet prevzame vse zaposlene, dokumentacijo, tehnična in materialna
sredstva, s katerimi razpolaga Svet za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu Republike Slovenije.
(3) Ne glede na določbo tretjega odstavka 197. člena
zakona registracijska organizacija hrani izročene registrske
tablice za kolesa z motorjem, motorna kolesa, trikolesa, lahka
štirikolesa, štirikolesa, bivalna vozila, bivalne priklopnike ter
starodobna vozila eno leto od dneva izročitve. Če v tem roku
s temi registrskimi tablicami ni registrirano isto vozilo, se izročene registrske tablice uničijo.
21. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike 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.

106. člen
(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 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).
(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).

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa – ZVCP-1E (Uradni list RS, št. 37/08)
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
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 73/2000),
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 imenovane 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-

VLADA
2346.

Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center za
obnovljive vire energije in varstvo okolja

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 – Odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06
– ZJZP) sta Vlada Republike Slovenije na 170. redni seji dne
22. 5. 2008 in Občinski svet Občine Pivka na 14. seji dne 14. 5.
2008 sprejela

SKLEP
o ustanovitvi javnega zavoda Center
za obnovljive vire energije in varstvo okolja
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem sklepom ustanovita Republika Slovenija kot
ustanovitelj in Občina Pivka kot soustanovitelj javni zavod
Center za obnovljive vire energije in varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: javni zavod), urejata njegov status, razmerja
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med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede
organizacije.
(2) Ustanovitelj javnega zavoda Center za obnovljive vire
energije in varstvo okolja je Republika Slovenija (v nadaljevanjem besedilu: ustanovitelj), soustanovitelj pa Občina Pivka (v
nadaljevanjem besedilu: soustanovitelj). Ustanoviteljske pravice za Republiko Slovenijo uresničuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanjem besedilu: vlada), pravice soustanovitelja po
tem sklepu pa izvršuje Občinski svet Občine Pivka.
(3) Javni zavod se ustanovi za izvajanje dejavnosti, ki se
zagotavlja na način in pod pogoji, ki veljajo za javno službo.
(4) Izvajanje dejavnosti javnega zavoda se zagotavlja v
javnem interesu, financiranje pa se zagotavlja iz proračunskih
sredstev.
II. IME IN SEDEŽ JAVNEGA ZAVODA
2. člen
(1) Ime javnega zavoda je: Center za obnovljive vire energije in varstvo okolja.
(2) Skrajšano ime javnega zavoda je: COVEVO.
(3) Sedež javnega zavoda je v Pivki.
(4) Naslov sedeža je: Prečna ul. 1, 6257 Pivka.
(5) Javni zavod je pravna oseba javnega prava.
III. DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA
3. člen
(1) Javni zavod s pripravo projektov, izobraževanjem,
svetovanjem, promocijo ter drugimi primernimi dejavnostmi in
ukrepi vzpodbuja:
– izdatnejšo uporabo in hitrejši prenos tehnologij in izdelkov za učinkovito rabo energije (URE) in oskrbo z obnovljivimi
viri energije (OVE),
– večjo učinkovitost in racionalnost pri porabi sredstev
lokalnih, regionalnih, državnih in mednarodnih skladov, ustanov
oziroma drugih organizacij z usposabljanjem, izobraževanjem,
svetovanjem in informiranjem načrtovalcev, izvajalcev in uporabnikov v skladu z letnim programom dela zavoda,
– večjo ozaveščenost in aktivnost prebivalstva pri uporabi
OVE in URE,
– povečanje investiranja v ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti in večjo uporabo obnovljivih virov energije,
– učinkovito izobraževanje in usposabljanje projektantov,
instalaterjev, upravljavcev, vzdrževalcev in izvajalcev monitoringa naprav in objektov za proizvodnjo in pretvorbo energije,
– vzpostavljanje sistemov formalnih in neformalnih izobraževanj ter izvajanje neformalnih izobraževanj s področja
OVE in URE,
– javno-zasebna partnerstva na področju tehnologij trajnostne energije,
– izvedbo pilotnih projektov s področja OVE in URE oziroma trajnostne energije za potrebe izobraževanj in raziskav,
– spoznavanje konkretne uporabe in delovanja projektov
OVE in URE tako za občane kot za potrebe izobraževanj tudi z
ureditvijo demonstracijske postavitve vzorčnih naprav,
– prehod javnega sektorja na uporabo OVE ter uvajanja
ukrepov URE v javnih stavbah.
(2) Dejavnosti, navedene v peti in šesti alinei prejšnjega
odstavka, se v primeru srednjega strokovnega izobraževanja
izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo tovrstno področje, oziroma v skladu s sprejetimi javno veljavnimi izobraževalnimi
programi.
(3) V soglasju z ustanoviteljem in soustanoviteljem lahko
opravlja javni zavod tudi druge naloge v skladu z namenom in
cilji javnega zavoda.
(4) Naloge iz prejšnjih odstavkov sestavljajo dejavnost, ki
jo javni zavod opravlja na način in pod pogoji, ki veljajo za javno
službo, in ne kot komercialno dejavnost.
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(5) Če opravlja javni zavod tudi drugo dejavnost, mora
voditi ločene računovodske evidence in pripravljati ločene izkaze skladno s predpisi o preglednosti finančnih odnosov med
javnimi oblastmi in javnimi podjetji.
4. člen
(1) Naloge javnega zavoda iz prejšnjega člena so v skladu
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št.
69/07 in 17/08) naslednje:
D 35.119
Druga proizvodnja električne energije
M 70.210
Dejavnost stikov z javnostjo
M 70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije
M 73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
M 74.900
Druge nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti
M 82.300
Organiziranje razstav, sejmov in srečanj
M 82.990
Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
za poslovanje
O 84.130
Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
O 85.590
Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
O 85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
(2) Javni zavod lahko spremeni ali razširi svojo dejavnost
le s soglasjem ustanovitelja in soustanovitelja.
IV. ORGANI JAVNEGA ZAVODA
5. člen
Organi javnega zavoda so:
– svet zavoda,
– strokovni svet in
– direktor.
6. člen
(1) Javni zavod upravlja svet zavoda.
(2) Svet zavoda sestavlja pet članov, in sicer:
– trije predstavniki ustanovitelja in soustanovitelja, pri čemer dva od njih imenuje vlada na predlog ministrstva, pristojnega za okolje, enega pa imenuje Občina Pivka,
– en predstavnik delavcev javnega zavoda, ki ga izvolijo
zaposleni izmed vseh zaposlenih v javnem zavodu,
– en predstavnik – zunanji strokovnjak s področja OVE in
URE, ki ga imenuje vlada na predlog Sveta za trajnostni razvoj.
(3) Mandat članov sveta zavoda je štiri leta. Po preteku mandata je lahko član sveta zavoda ponovno imenovan ali izvoljen.
7. člen
(1) Svet zavoda vodi predsednik sveta zavoda, v primeru
njegove odsotnosti pa njegov namestnik.
(2) Predsednika sveta zavoda imenuje svet zavoda izmed
predstavnikov ustanovitelja in soustanovitelja; njegovega namestnika pa izmed vseh članov sveta zavoda.
(3) Svet zavoda sprejme poslovnik, s katerim podrobneje
uredi svoje delo.
8. člen
Svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem in soustanoviteljem sprejme statut, sprejema splošne akte javnega zavoda iz
svoje pristojnosti, letni program dela, poročilo o delu, določa
finančni načrt in sprejema letno poročilo, imenuje in razrešuje
člane strokovnega sveta ter opravlja nadzor nad upravljanjem
in poslovanjem javnega zavoda ter druge s tem sklepom, statutom javnega zavoda in drugimi predpisi določene naloge.
9. člen
(1) Strokovni svet sestavlja sedem članov, in sicer:
– dva člana – strokovnjaka iz vrst delavcev javnega zavoda,
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– en član – strokovnjak iz vrst zaposlenih na Ekološkem
skladu Republike Slovenije;
– en član, ki ga iz vrst strokovnjakov s področja dejavnosti
javnega zavoda predlaga Občina Pivka;
– en član, ki ga iz vrst strokovnjakov s področja dejavnosti
javnega zavoda predlaga ministrstvo, pristojno za okolje;
– en član, ki ga iz vrst strokovnjakov s področja dejavnosti
javnega zavoda predlaga ministrstvo, pristojno za energijo;
– en član – zunanji strokovnjak, ki ga predlaga Svet za
trajnostni razvoj.
(2) Mandat članov strokovnega sveta je štiri leta. Po preteku
mandata so lahko člani ponovno imenovani.
(3) Delo strokovnega sveta podrobneje ureja poslovnik, ki
ga sprejme strokovni svet.
10. člen
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega
dela javnega zavoda ter daje direktorju in svetu zavoda mnenja,
pobude in predloge za reševanje teh vprašanj.
11. člen
(1) Direktor vodi in organizira delo in poslovanje javnega
zavoda, predstavlja in zastopa javni zavod ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela javnega zavoda.
(2) Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi in drugimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
(3) Mandat direktorja je štiri leta. Po izteku mandata je lahko
direktor ponovno imenovan.
(4) Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda po predhodnem soglasju ustanovitelja in pridobljenem mnenju soustanovitelja.
12. člen
(1) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) ali najmanj
magistrsko izobrazbo (druge bolonjske stopnje),
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– pozna področje dela javnega zavoda,
– ima vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– obvlada slovenski in najmanj en svetovni jezik na višji
ravni.
(2) Enaki pogoji kot za direktorja veljajo tudi za vršilca dolžnosti direktorja.
(3) Podrobneje se navedeni pogoji lahko uredijo s statutom
javnega zavoda.
13. člen
Naloge direktorja so:
– načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje javnega
zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– predlaga letni program dela,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju
reprezentativnih sindikatov javnega zavoda,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem
mnenju reprezentativnih sindikatov javnega zavoda,
– sprejema splošne akte, za katere je tako določeno s tem
sklepom, statutom javnega zavoda ali drugimi predpisi, in zagotavlja pripravo aktov, ki jih sprejema svet zavoda,
– poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko
pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda in drugih organov,
– skrbi za promocijo javnega zavoda,
– zagotavlja sodelovanje z drugimi javnimi zavodi in organizacijami,
– zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi,
– določa podatke, ki se štejejo za poslovno skrivnost,
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu
z veljavnimi predpisi, določa plače, odloča o delovni uspešnosti in
o napredovanju delavcev v skladu s predpisi,
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– imenuje delovne skupine ali druga telesa za izvedbo določenih nalog ali preučitev posameznih vprašanj iz svoje pristojnosti,
– opravlja druge zadeve, ki jih določajo zakon in drugi predpisi, ta sklep in splošni akti javnega zavoda.
V. RAZMERJE JAVNEGA ZAVODA DO USTANOVITELJA
IN SOUSTANOVITELJA
14. člen
Ustanovitelj in soustanovitelj imata naslednje ustanoviteljske
pravice glede javnega zavoda:
– ustanovitelj daje soglasje, soustanovitelj pa mnenje k imenovanju in razrešitvi direktorja,
– imenujeta in razrešujeta člane sveta zavoda, za katere
sta pristojna,
– dajeta soglasje k programu dela in finančnemu načrtu ter k
letnemu poročilu in drugim poročilom javnega zavoda,
– odločata o cenah storitev javnega zavoda,
– druge ustanoviteljske pravice, ki jih določajo zakoni in
drugi predpisi.
VI. USTANOVITVENO PREMOŽENJE JAVNEGA ZAVODA
IN NJEGOVO FINANCIRANJE
15. člen
(1) Ustanovitelj zagotavlja javnemu zavodu sredstva za
ustanovitev, za začetek dela in za delovanje javnega zavoda in so
zagotovljena v proračunih za leti 2008 in 2009 na proračunski postavki 7661 – center za obnovljive vire energije in varstvo okolja.
(2) Ustanovitelj zagotavlja sredstva za delo javnega zavoda,
razen sredstev iz tretjega odstavka tega člena.
(3) Soustanovitelj zagotavlja poslovne prostore v objektu
Krpanov dom s parc. št. 1070/3, k.o. Petelinje, vpisan v vl.št. 1164
k.o. Petelinje, ki je v lasti Občine Pivka. Ocenjena vrednost vloženih prostorov znaša 444.714,37 EUR, kar izhaja iz cenitvenega
poročila, ki ga je 22. 3. 2008 izdelala sodno zaprisežena cenilka
za gradbeništvo Nevenka Glažar.
(4) Soustanovitelj mora po vpisu javnega zavoda v register
skladno s 23. členom Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) opraviti ustrezna razpolagalna pravna dejanja, ki so potrebna, da bo javni zavod postal
lastnik poslovnih prostorov iz prejšnjega odstavka.

nje:

16. člen
Javni zavod pridobiva finančna sredstva za svoje delova-

– iz državnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti;
– s sredstvi, pridobljenimi z upravljanjem nepremičnin;
– s prihodki od prodaje storitev, ki jih opravlja;
– s pridobivanjem sredstev na podlagi sofinanciranja programov in projektov, ki so v skladu z namenom ustanovitve javnega
zavoda, iz sredstev evropskih, državnih, regionalnih in lokalnih
skladov in ustanov;
– iz drugih virov.
17. člen
(1) Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, javni zavod uporabi za izvajanje in razvoj
te dejavnosti.
(2) O načinu razpolaganja s presežkom odločata soglasno
ustanovitelj in soustanovitelj na predlog sveta zavoda.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI JAVNEGA
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
18. člen
(1) Javni zavod je samostojna pravna oseba javnega prava,
ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno s pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun,
ne more razpolagati z nepremičnino iz tretjega odstavka 15. člena
tega sklepa.
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(2) Javni zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine
sredstev, s katerimi razpolaga.
(3) Za obveznosti javnega zavoda subsidiarno odgovarja
ustanovitelj do višine sredstev, ki se zagotavljajo iz proračuna
za delovanje javnega zavoda za tekoče leto. Soustanovitelj za
obveznosti javnega zavoda ne odgovarja.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda, ki je pooblaščen, da opravi priprave za začetek dela in vpis
v register ter skliče prvo sejo sveta zavoda, za dobo največ enega
leta. Ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda s sklepom.
20. člen
Svet zavoda se konstituira najkasneje v enem mesecu po
začetku veljavnosti tega sklepa.
21. člen
Svet zavoda sprejme statut javnega zavoda najkasneje v
štirih mesecih po začetku veljavnosti tega sklepa.
22. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01403-17/2008/11
Ljubljana, dne 22. maja 2008
EVA 2008-2511-0117
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
Št. 3201-14/2008
Pivka, dne 14. maja 2008
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.
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2. člen
Objekt iz prejšnjega člena predstavlja zgradba s funkcionalnim zemljiščem in poligon, ki sta namenjena:
– šolanju in vadbi službenih psov;
– namestitvi in oskrbi službenih psov in udeležencev
usposabljanj in izpopolnjevanj;
– skladiščenju tehničnih sredstev in druge opreme potrebne za delo policijske enote in
– opravljanju operativnih nalog policije.
3. člen
Okoliš objekta iz 1. člena tega pravilnika so zemljišča
vpisana v katastrski občini Dobrova, s parcelnimi številkami
2846/3, 2847/4, 2847/5 in 2847/10, ki so v lasti Republike Slovenije – Ministrstva za notranje zadeve.
4. člen
(1) Zaradi varovanja objekta in okoliša objekta policija
izvaja ukrepe operativnega, tehničnega in fizičnega varovanja,
ki so določeni z internimi akti.
(2) Operativno varovanje obsega občasno patruljiranje in
opazovanje v okolici objekta ter zbiranje informacij z namenom
spremljanja vseh pojavov in dogodkov v bližini varovanega območja, ki bi lahko neposredno ogrozili varnost varovanega objekta.
(3) Tehnično varovanje obsega sistem protivlomnega in
protipožarnega varovanja, video nadzor, fizično ograjo, ter
sistem, ki omogoča kontrolo vstopa-izstopa in zadrževanja v
objektu in okolišu objekta.
(4) Fizično varovanje obsega stalno ali občasno prisotnost policistov v objektu in okolišu objekta.
5. člen
(1) Objekt in okoliš objekta se varuje po stopnjah varovanja, ki jih narekuje stopnja ogroženosti objekta in trenutne
varnostne razmere.
(2) Stopnja varovanja pomeni količino in vrsto varnostnih
ukrepov za varovani objekt in njegov okoliš.
(3) Obseg in vrsto varnostnih ukrepov za posamezne
stopnje varovanja določi generalni direktor policije z načrtom
varovanja.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-173/2008/3 (2651-1)
Ljubljana, dne 30. maja 2008
EVA 2008-1711-0022

MINISTRSTVA
2347.

Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

Pravilnik o določitvi objekta in okoliša objekta
Policije na lokaciji Gmajnice ter ukrepih za
njegovo varovanje

Na podlagi 15. člena Zakona o policiji (Uradni list RS, št.
107/06 – uradno prečiščeno besedilo in 14/07 – ZVS) izdaja
minister za notranje zadeve

PRAVILNIK
o določitvi objekta in okoliša objekta Policije
na lokaciji Gmajnice ter ukrepih
za njegovo varovanje
1. člen
Objekt in okoliš objekta Policije na lokaciji Gmajnice, kjer
imata sedež Oddelek za šolanje službenih psov in Policijska
postaja vodnikov službenih psov Ljubljana, sta zaradi delovnega področja policijskih enot posebnega pomena za opravljanje
nalog policije.

2348.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o policijskih pooblastilih

Na podlagi 29. člena Zakona o policiji (Uradni list RS, št.
107/06 – uradno prečiščeno besedilo in 14/07 – ZVS) izdaja
minister za notranje zadeve

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o policijskih pooblastilih
1. člen
V Pravilniku o policijskih pooblastilih (Uradni list RS, št.
40/06) se v 15. členu za besedo »podlagi« doda beseda
»upravičene«.
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2. člen
31. člen se spremeni tako, da se glasi:
»31. člen
Ob prijetju mora policist osebo v njenem maternem jeziku ali jeziku, ki ga razume, obvestiti o razlogih prijetja, kaj
mora prijeta oseba storiti ali opustiti, in jo opozoriti na posledice, če ne bo upoštevala ukazov.«
3. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»34. člen
O prijetju osebe, za katero je razpisano iskanje ali tiralica, policija obvesti organ, ki je iskanje ali tiralico razpisal, in
organ, ki je odredil tiralico. O prijetju osebe, za katero je tiralico razpisal tuj organ, ali osebe, za katero je izdan evropski
nalog za prijetje in predajo, policija obvesti preiskovalnega
sodnika sodišča, na območju katerega je bila oseba prijeta.«
4. člen
Tretji odstavek 38. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če osebi, ki jo je potrebno privesti, zaradi objektivnih okoliščin ni mogoče takoj vročiti pisne odredbe, jo policist
seznani z njeno vsebino. Odredba se osebi vroči takoj, ko je
to mogoče, najpozneje pa na sedežu organa, h kateremu je
privedena.«
5. člen
V drugem odstavku 40. člena se za besedo »tiralice«
doda besedilo »ali evropskega naloga za prijetje in predajo«.
6. člen
V 41. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji
odstavek, ki se glasi:
»(3) Kadar je treba zaradi privedbe osebe zagotoviti
oskrbo živali, za katere skrbi privedena oseba, policist obvesti
pristojno veterinarsko organizacijo.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
7. člen
Za 42. členom se doda nov 42.a člen, ki se glasi:
»42.a člen
O privedbi mora policist napisati uradni zaznamek.«
8. člen
V prvem odstavku 47. člena se besedi »vsa nadaljnja«
nadomestita z besedo »preiskovalna«.
9. člen
V 49. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če se pridržani osebi ne izda odločba ali sklep o
pridržanju, se ji takoj vroči uradni zaznamek iz prvega odstavka tega člena. Čas vročitve uradnega zaznamka pridržana
oseba potrdi s podpisom. Če oseba podpis odkloni, policist to
navede na uradnem zaznamku.«
10. člen
Prvi odstavek 55. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Bolni ali poškodovani osebi, za katero je očitno, da
potrebuje zdravniško pomoč, ali osebi, ki kaže znake zastrupitve z alkoholom ali drugo snovjo, mora policist takoj zagotoviti
nujno medicinsko pomoč v skladu s predpisi, ki urejajo nujno
medicinsko pomoč.«
V četrtem odstavku se doda drugi stavek, ki se glasi:
»Če oseba ostane na zdravljenju v zdravstveni ustanovi, pridržanje pa se ne prekine, je treba način izvajanja pridržanja
uskladiti s pristojnimi zdravstvenimi delavci.«
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11. člen
Drugi odstavek 75. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če je bila posledica uporabe prisilnih sredstev smrt,
mora vodja policijske enote policistu takoj zagotoviti psihosocialno pomoč.«
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Psihosocialno pomoč na policistovo željo ali po lastni
presoji zagotovi tudi, če je bila posledica uporabe prisilnega sredstva huda ali posebno huda telesna poškodba kakšne osebe.«
12. člen
Drugi odstavek 81. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za uporabo fizične sile se štejejo tudi strokovni pritiski,
individualna ali skupinska uporaba telesne sile za potiskanje,
odrivanje ali prenašanje oseb in potiskanje, odrivanje ali razdvajanje množice.«
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Pri individualni ali skupinski uporabi telesne sile za potiskanje ali odrivanje oseb in potiskanje, odrivanje ali razdvajanje
množice lahko policisti uporabljajo intervencijski ščit.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
13. člen
Prvi odstavek 83. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Palico policist praviloma uporabi za udarjanje po telesu, lahko pa tudi za izvedbo strokovnega prijema, za blokado,
potiskanje, odrivanje ali prenašanje osebe.«
14. člen
84. člen se spremeni tako, da se glasi:
»84. člen
Proti osebi, ki se pasivno upira, sme policist praviloma
uporabiti palico le za izvedbo strokovnega prijema, za potiskanje, odrivanje ali prenašanje, za udarjanje po telesu pa le, če ni
drugih možnosti, da bi obvladal takšno upiranje.«
15. člen
V prvem odstavku 86. člena se besedilo »dimnim in svetlobnim učinkom« nadomesti z besedilom »svetlobnim, dimnim
ali s kombinacijo navedenih učinkov«.
16. člen
V tretjem odstavku 93. člena se za besedo »položi« dodata
besedi »ali vrže«.
17. člen
Prvi odstavek 99. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Napad na varovano osebo je vsak neposreden napad
s strelnim ali drugim orožjem, nevarnim orodjem ali drugimi
sredstvi, ali napad več napadalcev ali napadalca, ki je fizično
močnejši ali uporablja posebne spretnosti, s čimer je ogroženo
življenje te osebe.«
V drugem odstavku se črta beseda »huje«.
18. člen
100. člen se spremeni tako, da se glasi:
»100. člen
Neposreden napad na policista je napad s strelnim ali
drugim orožjem, nevarnim orodjem ali drugimi sredstvi, napad
več napadalcev ali napadalca, ki je fizično močnejši ali uporablja
posebne spretnosti, s čimer je ogroženo življenje policista.«
19. člen
V drugem odstavku 104. člena se za besedami »Vodja
policijske enote« doda besedilo »ali oseba, ki jo ta pooblasti«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če prisilno sredstvo uporabi ali uporabo odredi vodja
policijske enote, zakonitost in strokovnost uporabe preveri in
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oceni nadrejeni vodja, kateremu je odgovoren za delo, ali oseba,
ki jo ta pooblasti.«
20. člen
105. člen se spremeni tako, da se glasi:
»105. člen
(1) Če policist izstreli opozorilni strel ali je bilo prisilno
sredstvo, razen sredstev za vklepanje in vezanje, uporabljeno
proti najmanj petim osebam in je bila pri tem povzročena lahka
telesna poškodba, mora direktor policijske uprave, na območju
katere je bilo uporabljeno prisilno sredstvo, ali vodja notranje
organizacijske enote generalne policijske uprave, če je prisilno
sredstvo uporabil policist generalne policijske uprave, imenovati
najmanj tričlansko komisijo (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki
razišče okoliščine uporabe prisilnega sredstva in napiše poročilo,
v katerem oceni, ali je bilo prisilno sredstvo uporabljeno zakonito
in strokovno.
(2) Če policist uporabi strelno orožje ali s prisilnim sredstvom komu povzroči hudo telesno poškodbo, posebno hudo
telesno poškodbo ali smrt, komisijo imenuje generalni direktor
policije.
(3) V odsotnosti direktorja policijske uprave, vodje notranje
organizacijske enote generalne policijske uprave ali generalnega
direktorja policije komisijo imenuje oseba, ki ga nadomešča.
(4) Pristojne osebe iz prvega, drugega ali tretjega odstavka
tega člena lahko imenujejo komisijo tudi za razjasnitev drugih
primerov uporabe prisilnega sredstva.
(5) Če pristojna oseba iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena ne soglaša z oceno komisije, lahko od komisije
zahteva dodatno raziskavo okoliščin uporabe prisilnega sredstva
ali imenuje novo komisijo.
(6) Sklep o imenovanju komisije iz drugega odstavka tega
člena in poročilo komisije se posreduje organizacijski enoti ministrstva za notranje zadeve, pristojni za usmerjanje in nadzor
policije.«
21. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 220-17/2008/20 (21-03)
Ljubljana, dne 30. maja 2008
EVA 2008-1711-0021
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

2349.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o vsebini, obliki in načinu vodenja
registra društev, registra podružnic tujih
društev in evidence društev v javnem interesu

Na podlagi 54. člena Zakona o društvih (Uradni list RS,
št. 61/06) izdaja minister za notranje zadeve

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o vsebini, obliki in načinu vodenja registra
društev, registra podružnic tujih društev
in evidence društev v javnem interesu
1. člen
V Pravilniku o vsebini, obliki in načinu vodenja registra
društev, registra podružnic tujih društev in evidence društev v
javnem interesu (Uradni list RS, št. 5/07) se naslov pravilnika
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spremeni tako, da se glasi: »Pravilnik o registru društev, registru
podružnic tujih društev in evidenci društev v javnem interesu«.
2. člen
V 2. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Centralni register društev mora biti voden tako, da so
podatki o društvu dostopni prek matične številke ali imena
društva.«
3. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
V registrsko knjigo se vpišejo naslednji podatki:
1. matična številka društva;
2. šifra vrste društva;
3. ime društva, sprememba imena ter datum in številka
odločbe o spremembi;
4. sedež društva (izbrani kraj poslovanja), sprememba
sedeža ter datum in številka odločbe o spremembi;
5. naslov sedeža društva (ulica in hišna številka z dodatkom), sprememba naslova sedeža ter datum in številka
odločbe o spremembi;
6. datum in številka odločbe o vpisu društva v register;
7. pripojitev drugega društva z datumom in številko odločbe o vpisu pripojitve društva;
8. osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol,
državljanstvo ter naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika društva, sprememba zastopnika
društva ter datum in številka odločbe o spremembi in sprememba osebnih podatkov zastopnika ter datum in številka odločbe
o spremembi, če je o spremembi izdana odločba;
9. datum sprejema sklepa o ustanovitvi društva in temeljnega akta društva, datum in številka odločbe o spremembi
temeljnega akta;
10. prenehanje društva po določbi 41. in 42. člena Zakona
o društvih ter datum in številka odločbe;
11. datum in številka odločbe, izdane po določbah predpisov, ki urejajo prisilno poravnavo, stečaj in likvidacijo in se
v register društev na podlagi teh predpisov vpiše po uradni
dolžnosti;
12. datum in številka odločbe o izbrisu društva iz registra,
datum in številka odločbe o registraciji društva, ki je nastalo s
spojitvijo dveh ali več društev, oziroma o registraciji pripojitve
društva, na podlagi katere je društvo prenehalo;
13. matična številka, ime in sedež pravnega naslednika
društva, ki je prenehalo s spojitvijo z drugimi društvi oziroma s
pripojitvijo k drugemu društvu;
14. opombe:
– nastanek društva s spojitvijo dveh ali več društev ter
imena in matične številke teh društev ter pristojni organ, pri
katerem je bilo društvo vpisano v register društev,
– prenehanje društva zaradi spojitve ali pripojitve ter ime,
matična številka ter sedež in naslov sedeža društva, ki je nastalo s spojitvijo, oziroma društva, h kateremu se je to društvo
pripojilo, ter pristojni organ, pri katerem je to društvo vpisano
v register društev,
– pripojitev društva, ime in matična številka pripojenega
društva ter pristojni organ, pri katerem je bilo to društvo vpisano
v register društev,
– podelitev oziroma odvzem statusa društva v javnem
interesu in področje, za katerega je status podeljen, datum,
številka odločbe o podelitvi oziroma datum in številka odločbe
o odvzemu statusa in podatki o pridobitvi statusa s posebnim
zakonom (35. člen Zakona o društvih) ter datum in številka
odločbe, če je bila o podelitvi ali odvzemu statusa izdana
odločba,
– druge opombe (npr. registrska številka društva iz prejšnjega registra, datum in številka sklepa o popravku napak v
odločbi, datum in številka odločbe o odpravi oziroma razveljavitvi odločbe, ki je podlaga za vpis podatka …).
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V registrski knjigi se poleg podatkov iz prejšnjega odstavka evidentirajo tudi podatki o:
1. zaporedni številki vloge za vpis v centralni register,
2. številki zadeve, določene po pravilih pisarniškega poslovanja,
3. datumu vloge,
4. organu, ki je izdal odločbo (pristojni ali drug organ
oziroma sodišče),
5. odločitvi.
Za analitične in statistične namene se v registrski knjigi
obdelujejo tudi podatki o vrsti subjekta vpisa (društvo, zveza
društev), vrsti ustanovitelja (fizična oseba, pravna oseba javnega prava, pravna oseba zasebnega prava), občini sedeža
društva in jeziku imena društva, če ime društva sestavlja tudi
prevod v madžarski ali italijanski jezik.
Spremembe podatkov iz 8. točke prvega odstavka tega
člena se v registrsko knjigo vpisujejo tako, da se prekrijejo prej
vpisani podatki. Podatke o prejšnjih vpisih je mogoče pregledovati v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.
Spremembe naslova sedeža društva, ki so posledica
uvedbe uličnega sistema ali preimenovanja ulice z občinskim
odlokom, oziroma spremembe osebnih podatkov zastopnika društva, evidentiranih v drugih zbirkah podatkov, katerih
upravljavec je ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, se v
registrsko knjigo vpisujejo po uradni dolžnosti, društvo pa se
o vpisu obvesti.«
4. člen
V prvem odstavku 4. člena se beseda »registrsko« nadomesti z besedo »matično«.
5. člen
V 5. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Centralni register podružnic tujih društev mora biti voden
tako, da so podatki o podružnici tujega društva dostopni prek
matične številke ali imena podružnice tujega društva.«.
6. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
V registrsko knjigo se vpišejo naslednji podatki:
1. matična številka podružnice tujega društva;
2. šifra vrste podružnice tujega društva;
3. ime podružnice tujega društva, sprememba imena ter
datum in številka odločbe o spremembi;
4. sedež podružnice tujega društva (izbrani kraj poslovanja), sprememba sedeža ter datum in številka odločbe o
spremembi;
5. naslov sedeža podružnice tujega društva (ulica in hišna
številka z dodatkom), sprememba naslova sedeža ter datum in
številka odločbe o spremembi;
6. datum in številka odločbe o vpisu podružnice tujega
društva v register;
7. osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol,
državljanstvo ter naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika tujega društva v Republiki Sloveniji, sprememba zastopnika ter datum in številka odločbe o
spremembi in sprememba osebnih podatkov zastopnika ter
datum in številka odločbe o spremembi, če je o spremembi
izdana odločba;
8. datum sprejema temeljnega akta tujega društva in sklepa o ustanovitvi podružnice tujega društva ter datum in številka
odločbe o spremembi temeljnega akta;
9. prenehanje po določbi 41. in 42. člena Zakona o društvih ter datum in številka odločbe;
10. datum in številka odločbe o izbrisu podružnice tujega
društva iz registra;
11. podatki o tujem društvu:
– ime tujega društva, sprememba imena ter datum in
številka odločbe o spremembi;
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– sedež (država in kraj) in naslov tujega društva, sprememba sedeža oziroma naslova ter datum in številka odločbe
o spremembi;
– registrski organ, številka in datum vpisa tujega društva
v register, ali organ in številka potrdila o pridobitvi pravne osebnosti ter datum pridobitve pravne osebnosti;
12. opombe:
– podelitev oziroma odvzem statusa društva v javnem
interesu in področje, za katerega je status podeljen, datum in
številka odločbe o podelitvi oziroma datum in številka odločbe
o odvzemu statusa in podatki o pridobitvi statusa s posebnim
zakonom (35. člen Zakona o društvih) ter datum in številka
odločbe, če je bila o podelitvi statusa izdana odločba,
– druge opombe (npr. datum in številka sklepa o popravku
napak v odločbi, datum in številka odločbe o odpravi oziroma
razveljavitvi odločbe, ki je podlaga za vpis podatka …).
V registrski knjigi se poleg podatkov iz prejšnjega odstavka evidentirajo tudi podatki o:
1. zaporedni številki vloge za vpis v centralni register,
2. številki zadeve, določene po pravilih pisarniškega poslovanja,
3. datumu vloge,
4. organu, ki je izdal odločbo (pristojni ali drug organ
oziroma sodišče),
5. odločitvi.
Za analitične in statistične namene se v registrski knjigi obdelujejo tudi podatki o občini sedeža podružnice tujega
društva.
Spremembe podatkov iz 7. točke prvega odstavka tega
člena se v registrsko knjigo vpisujejo tako, da se prekrijejo prej
vpisani podatki. Podatke o prejšnjih vpisih je mogoče pregledovati v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.
Spremembe naslova sedeža podružnice tujega društva, ki
so posledica uvedbe uličnega sistema ali preimenovanja ulice
z občinskim odlokom, oziroma spremembe osebnih podatkov
zastopnika podružnice tujega društva, evidentiranih v drugih
zbirkah podatkov, katerih upravljavec je ministrstvo, pristojno
za notranje zadeve, se v registrsko knjigo vpisujejo po uradni
dolžnosti, podružnico tujega društva pa se o vpisu obvesti.«
7. člen
V drugem odstavku 7. člena se za besedo »podatkov«
doda besedilo »in je neposredno povezana s centralnim registrom društev in centralnim registrom podružnic tujih društev.«.
Dodata se nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Centralni register društev in centralni register podružnic
tujih društev pridobivata podatke iz četrte alinee 14. točke
3. člena in prve alinee 12. točke 6. člena tega pravilnika neposredno iz informatizirane zbirke podatkov, določene v drugem
odstavku tega člena.
Pristojna ministrstva pridobivajo podatke iz tretjega odstavka 32. in drugega odstavka 33. člena Zakona o društvih
neposredno iz centralnega registra društev in centralnega registra podružnic tujih društev.«
8. člen
V prvem odstavku 8. člena se 1. točka črta, točke 2 do 10
pa postanejo točke 1 do 9.
V novi peti točki prvega odstavka 8. člena se pred podpičjem doda besedilo: »in sprememba osebnih podatkov zastopnika ter datum in številka odločbe o spremembi, če je o
spremembi izdana odločba;«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V informatizirano zbirko podatkov se poleg podatkov iz
prejšnjega odstavka vpišejo tudi podatki o:
1. številki zadeve, določene po pravilih pisarniškega poslovanja;
2. datumu vloge;
3. organu, ki je izdal odločbo (pristojni organ ali pristojno
ministrstvo);
4. odločitvi.«
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V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo: »6. točke prejšnjega odstavka« nadomesti z
besedilom: »5. točke prvega odstavka tega člena«.
9. člen
V prvem odstavku 9. člena se besedilo: »z zaporedno
številko vpisa v register (registrska številka) oziroma evidenco«
nadomesti z besedilom »zaporedno številko vloge za vpis v
centralni register«.
V drugem odstavku se za besedo »evidenco« doda besedilo », označene s številko zadeve, določene po pravilih
pisarniškega poslovanja«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Zbirki listin registra društev in registra podružnic tujih
društev se vodita tudi v informatizirani obliki v informacijskem
sistemu Lotus Notes, program SPIS, v okviru pristojnega organa, lahko pa tudi v okviru centralnega registra za območje
Republike Slovenije. Listine, ki so podlaga za vpis v register, se
pretvorijo v elektronsko obliko na optičnih bralnikih. Elektronska
listina, ki nastane s pretvorbo pisne listine, mora biti izdelana v
PDF ali v večstranskem TIF formatu.«
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Na način iz prejšnjega odstavka se lahko vodi tudi zbirka
listin evidence društev v javnem interesu.«

Št.

12. člen
Za 18. členom se doda nov 18.a člen, ki se glasi:
»18.a člen
Izpis podatkov iz registrov na podlagi drugega odstavka
50. člena Zakona o društvih mora izdati vsak pristojni organ, ne
glede na to, pri katerem pristojnem organu je društvo oziroma
podružnica tujega društva vpisana v register.
Izpis podatkov ne sme vsebovati EMŠO zastopnika, razen
če izpis zahteva društvo oziroma podružnica tujega društva, na
katero se podatki nanašajo oziroma če so izpolnjeni pogoji, ki
jih določajo predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.«
13. člen
Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka 20. člena
pravilnika se registrske knjige registra društev prenehajo ročno
voditi, evidenčni knjigi mednarodnih društev in zvez mednarodnih društev pa se zaključita in trajno hranita z dnem uveljavitve
tega pravilnika. Pristojni organ lahko zaključi registrske knjige
na podlagi dovoljenja ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, ko izkaže, da vse podatke, vpisane v registrsko knjigo od
4. 11. 1997 dalje, vodi v centralnem registru društev.
14. člen
Podatke o prejšnjih imenih društva, vpisanih v registrsko
knjigo ter podatke iz tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika
pristojni organ vpiše v centralni register društev v roku enega
leta od uveljavitve tega pravilnika.

Stran

6087

Podatki o prejšnjih imenih društva se v centralni register
društev vpišejo kot opomba pri vpisu ustrezne spremembe imena, nato pa se avtomatsko prenesejo med podatke iz 3. točke
prvega odstavka 3. člena tega pravilnika.
Manjkajoče podatke iz četrte alinee 14. točke prvega
odstavka 3. člena ter prve alinee 12. točke prvega odstavka
6. člena tega pravilnika pristojno ministrstvo posreduje v centralni register društev oziroma centralni register podružnic tujih
društev v roku enega leta od uveljavitve tega pravilnika.
15. člen
Zbirki listin iz tretjega odstavka 9. člena tega pravilnika
se vzpostavita v roku šestih mesecev od uveljavitve tega pravilnika.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-84/2008 (1332-03)
Ljubljana, dne 26. maja 2008
EVA 2008-1711-0015
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

10. člen
V prvi in drugi alinei drugega odstavka 17. člena se številke 2., 4., 5. in 6. nadomestijo s številkami 1., 3., 4. in 5.
V tretjem odstavku se na ustreznih mestih številke 4., 5.
in 6. nadomestijo s številkami 3., 4. in 5.
11. člen
V prvem odstavku 18. člena se črta beseda »vseh«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Dostop do podatkov o EMŠO zastopnika se zagotavlja
uporabniku, ki poleg pogojev iz prejšnjega odstavka izpolnjuje
tudi pogoje iz 9. člena Zakona o centralnem registru prebivalstva (Uradni list RS, št. 72/06).«
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedi »prejšnjega odstavka« nadomestita z besedama
»tega člena«.
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USTAVNO SODIŠČE
2350.

Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča
v Celju

Številka: Up-2684/07-9
Datum: 8. 5. 2008

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi Zdravka Florjaniča, Vojnik, ki ga zastopa mag. Mitja Tajnšek,
odvetnik v Žalcu, na seji 8. maja 2008

odločilo:
1. Sklep Višjega sodišča v Celju št. Cpg 520/2006 z dne
13. 12. 2006 se razveljavi in se zadeva vrne Višjemu sodišču
v Celju v novo odločanje.
2. Pritožnik sam nosi stroške postopka z ustavno pritožbo.

Obrazložitev
A.
1. Sodišče prve stopnje je zavrnilo ugovor pritožnika, da
ni družbenik izbrisane družbe, in je dovolilo, da se izvršba za
terjatev do te družbe nadaljuje zoper pritožnika kot družbenika.
Višje sodišče je potrdilo sklep sodišča prve stopnje. Sprejelo je
stališče, da ne glede na to, da je vpis spremembe družbenika
družbe z omejeno odgovornostjo v sodni register deklaratorne
narave, izostanek vpisa take spremembe vse do izbrisa gospodarske družbe iz sodnega registra, ko je bil pritožnik še vedno
vpisan kot družbenik in poslovodja izbrisane družbe, ne more
vplivati na pritožnikove obveznosti do upnikov. Pojasnilo je, da
upniki za spremembo na strani družbenikov (to je, da pritožnik
ni več družbenik) niso vedeli in da so se upravičeno zanesli na
resničnost vpisa v sodnem registru. Zato po stališču Višjega
sodišča ta deklaratornost učinkuje samo med družbeniki, ne
pa tudi proti upnikom izbrisane družbe.
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2. Pritožnik v ustavni pritožbi zatrjuje kršitev pravic iz 14.,
iz 22. in iz 23. člena Ustave ter kršitev 2. člena Ustave in 6. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – EKČP). Meni, da je
izpodbijana odločitev v nasprotju z uveljavljeno in enotno sodno
prakso, kar izkazuje s številnimi odločitvami sodišč, ki jih ustavni pritožbi tudi prilaga. Zatrjuje, da je po enotni in ustaljeni sodni
praksi vpis prenosa poslovnega deleža družbenika v družbi
z omejeno odgovornostjo v sodni register zgolj deklaratoren
in da zato ni mogoče dovoliti izvršbe za poplačilo dolgov na
podlagi Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS,
št. 54/99 in nasl. – v nadaljevanju ZFPPod) izbrisane družbe
zoper osebe, ki so v času izbrisa sicer navedene kot družbeniki
družbe, a ob izbrisu dejansko niso več družbeniki te družbe.
Pritožnik zatrjuje, da je izpodbijana odločitev Višjega sodišča
tudi očitno napačna, ker nasprotuje tako odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-135/00 z dne 9. 10. 2002 (Uradni list RS, št. 50/02
in 93/02 in Odl. US XI, 211) kot tudi jasni določbi prvega odstavka 417. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list
RS, št. 15/05 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZGD). Pritožnik tudi
meni, da mu je sodišče kršilo pravico do učinkovitega sodnega
varstva, ker je v enakih primerih odločilo različno. Navaja, da
je sodišče v dveh primerih zavrnilo predlog za izvršbo oziroma
za nadaljevanje izvršbe za dolgove iste izbrisane družbe zoper
njega, v obravnavanem primeru pa je izvršbo dovolilo. Meni, da
je odvisnost odločitve od tega, kateri sodnik bo v zadevi sodil,
v nasprotju s pravno varnostjo in da krši načelo pravne države.
Pritožnik tudi zahteva, naj se mu povrnejo stroški te ustavne
pritožbe in naj se naložijo nasprotnemu udeležencu.
3. Senat Ustavnega sodišča je s sklepom št. Up-2684/07
z dne 27. 2. 2008 ustavno pritožbo sprejel v obravnavo. Višje
sodišče v Celju je bilo v skladu s prvim odstavkom 56. člena
Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur.
p. b. – v nadaljevanju ZUstS) obveščeno o sprejemu ustavne
pritožbe v obravnavo. V skladu z drugim odstavkom 56. člena
ZUstS je bila ustavna pritožba poslana nasprotni stranki v izvršilnem postopku, to je upniku, in drugemu dolžniku, ki nanjo
nista odgovorila.
B.
4. Z očitkom, da je izpodbijana odločitev v nasprotju z
ustaljeno in enotno sodno prakso, pritožnik uveljavlja kršitev
pravice do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave. Iz te
določbe izhaja zahteva, da sodišče strank ne sme obravnavati
tako, da bi v posamezni zadevi samovoljno odločilo drugače,
kot sicer redno odloča v vsebinsko podobnih primerih. Ustava torej ne prepoveduje kakršnegakoli odstopa od ustaljene
sodne prakse, temveč le samovoljen odstop. Gre za zahtevo,
da sodišče, če odloči, da bo od uveljavljene sodne prakse
odstopilo, razloge za to posebej obrazloži (kar predvsem
predpostavlja, da sodno prakso tudi pozna). Ustavni vidik
(ne)dopustnosti odstopa od sodne prakse torej ne pomeni,
da Ustavno sodišče presoja materialnopravno pravilnost izpodbijane sodbe, pač pa le, ali je odstop od sodne prakse
ustrezno (v procesnem smislu) obrazložen. Ob tem mora
pritožnik za utemeljitev obstoja kršitve te pravice izkazati troje:
da o nekem vprašanju že obstaja ustaljena in enotna sodna
praksa, da odločitev v njegovem istovrstnem primeru od te
prakse odstopa in da je ta odstop arbitraren, torej da sodišče
zanj ni navedlo razumnih pravnih argumentov. Upoštevajoč
navedene kriterije je Ustavno sodišče preizkusilo, ali je očitek
pritožnika utemeljen.
5. V obravnavani zadevi je Višje sodišče sprejelo stališče,
da ne glede na to, da je vpis spremembe družbenika družbe z
 A. Galič, Ustavno civilno procesno pravo, GV Založba,
Ljubljana, 2004, str. 317.
 Tako že v odločbah Ustavnega sodišča št. Up-188/02 z
dne 11. 12. 2003 (Uradni list RS, št. 134/03 in OdlUS XII, 112) in
št. Up-444/06 z dne 10. 5. 2007 (Uradni list RS, št. 45/07 in OdlUS
XVI, 53).
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omejeno odgovornostjo v sodni register deklaratorne narave,
ta deklaratornost učinkuje samo med družbeniki, ne pa tudi
proti upnikom izbrisane družbe (ki so se upravičeno zanesli na
resničnost vpisa v sodnem registru). Zato je po mnenju Višjega
sodišča pritožnik, ki je svoj delež v družbi z omejeno odgovornostjo sicer odsvojil, vendar pa je bil v času izbrisa družbe z
omejeno odgovornostjo iz sodnega registra na podlagi ZFPPod
še vedno vpisan kot družbenik izbrisane družbe v sodnem
registru, upnikom odgovoren za dolgove te družbe. Pritožnik
zatrjuje, da je enotna in ustaljena sodna praksa v vsebinsko
podobnih primerih drugačna ter to utemeljuje z naslednjimi
odločbami sodišč: s sklepoma Vrhovnega sodišča št. II Ips
640/2005 z dne 21. 9. 2006 in št. II Ips 301/2004 z dne 11. 11.
2004, s sklepi Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 5048/2005
z dne 21. 12. 2005, št. III Cp 3053/2005 z dne 12. 10. 2005 in
št. III Cp 3246/2001 z dne 13. 3. 2002 ter s sklepom Višjega
sodišča v Celju št. Cp 1971/2003 z dne 4. 8. 2004.
6. V navedenih sodnih odločbah so sodišča sprejela stališče, da je spremembe družbenika družbe z omejeno odgovornostjo v sodni register deklaratorne narave in da zato
za obveznosti izbrisane družbe na podlagi četrtega odstavka
27. člena ZFPPod lahko odgovarja le tisti, ki je ob izbrisu
družbe njen aktivni (v smislu obrazložitve odločbe Ustavnega
sodišča št. U-I-135/00) družbenik, ne pa tisti, ki je v sodnem
registru vpisan kot družbenik te družbe. Vrhovno sodišče je
v sklepu št. II Ips 640/2005 z dne 21. 9. 2006 pojasnilo, da
ta deklaratornost vpisa jasno izhaja že iz prvega odstavka
482. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS,
št. 42/06 in nasl. – ZGD-1), prej 417. člena ZGD, po kateri se
za pridobitelja poslovnega deleža šteje tisti, ki poslovodji prijavi
in dokaže pridobitev. Ob tem je še pojasnilo, da ne glede na to,
da prvi odstavek 8. člena Zakona o sodnem registru (Uradni list
RS, št. 13/94 in nasl. – ZSReg) določa, kdaj začne vpis v sodni
register učinkovati nasproti tretjim, ta pravni učinek (niti nasproti tretjim) ni vedno oblikovalen (konstitutiven). Lahko je, kot je
to tudi v primeru prenosa poslovnega deleža, zgolj publiciteten
(učinek javne objave). To pomeni, da se po vpisu nihče ne more
sklicevati, da za prenos poslovnega deleža ni vedel (pozitivni
vidik publicitete), oziroma da v primeru izostanka vpisa tretji za
prenos deleža ni dolžan vedeti (negativni vidik publicitete). Ne
pomeni pa, da izostanek vpisa vpliva na obstoj samega dejstva
prenosa deleža in s tem obstoja statusa družbenika, ki že po
naravi stvari lahko velja le zoper vse ali pa nikogar. Ker so sodišča v podobnih primerih zavzela enaka stališča, je treba šteti,
da je taka tudi ustaljena in enotna sodna praksa. Posebno težo
daje temu dejstvo, da je tako tudi stališče Vrhovnega sodišča, ki
je najvišje sodišče v državi (prvi odstavek 127. člena Ustave).
7. Izpodbijano pravno stališče Višjega sodišča glede na
navedeno pomeni odstop od ustaljene sodne prakse. Sodišče
bi zato moralo odstop od sodne prakse posebej in natančno
utemeljiti (kar bi pomenilo, da sodno prakso tudi pozna). Višje
sodišče pa v svoji odločitvi ni navedlo razlogov, zakaj odločitev opira na stališče, ki je drugačno od tistega, ki je sicer
uveljavljeno v sodni praksi. Ker odstopa od sodne prakse ni
ustrezno obrazložilo, je pritožniku kršilo pravico do enakega
varstva pravic iz 22. člena Ustave. Ustavno sodišče je zato
izpodbijani sklep Višjega sodišča razveljavilo in zadevo vrnilo
temu sodišču v novo odločanje (1. točka izreka). Sodišče pa
bo moralo v novem odločanju upoštevati razloge, navedene
v tej odločbi.
8. Ker je Ustavno sodišče sklep sodišča druge stopnje
razveljavilo že zaradi kršitve pravice iz 22. člena Ustave, se v
presojo o obstoju drugih zatrjevanih kršitev človekovih pravic
ni spuščalo.
9. V postopku pred Ustavnim sodiščem nosi vsak udeleženec svoje stroške, če Ustavno sodišče ne odloči drugače
(prvi odstavek 34. člena ZUstS, ki se po 49. členu ZUstS
uporablja tudi v postopku z ustavno pritožbo). Za drugačno
odločitev bi morali obstajati posebni razlogi, ki jih pritožnik
ne navaja. Ustavno sodišče je zato odločilo, kot izhaja iz
2. točke izreka.
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C.
10. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik Jože
Tratnik ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Marta
Klampfer, mag. Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, dr. Ciril Ribičič in Jan Zobec. Odločbo je
sprejelo soglasno.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik

2351.

Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja
petega odstavka 29. člena in drugega odstavka
30. člena Zakona o gospodarskih zbornicah
(Uradni list RS, št. 60/06)

Številka: U-I-120/08-6
Datum: 22. 5. 2008

SKLEP
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Trgovinske zbornice Slovenija, Ljubljana, in Avtoprevozniške
zbornice Slovenija, Ljubljana, ki ju zastopa dr. Andrej Berden,
Ljubljana, na seji 22. maja 2008

sklenilo:
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega in drugega odstavka 4. člena ter 29. in 30. člena Zakona o
gospodarskih zbornicah (Uradni list RS, št. 60/06) se sprejme.
2. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se izvrševanje
petega odstavka 29. člena in drugega odstavka 30. člena Zakona o gospodarskih zbornicah zadrži.

Obrazložitev
A.
1. Pobudnici zatrjujeta, da sta prvi in drugi odstavek 4. člena
Zakona o gospodarskih zbornicah (v nadaljevanju ZGZ) v neskladju s 14., s 33., z 42., z 69. in s 74. členom Ustave. Pravni interes utemeljujeta z navedbo, da sta gospodarski zbornici, ki sta
bili ustanovljeni na podlagi ZGZ. Pobudnici navajata, da je delitev
prostorov, infrastrukture in premoženja Gospodarske zbornice
Slovenije (v nadaljevanju GZS) urejena v 29. in 30. členu ZGZ.
Iz navedenih določb naj bi izhajalo, da je delitev prostorov,
infrastrukture in premoženja GZS mogoča samo med pravnim
naslednikom in reprezentativnimi zbornicami. Pogoji za pridobitev statusa reprezentativne zbornice, ki so določeni v prvem in
drugem odstavku 4. člena ZGZ, naj bi onemogočali nastanek
reprezentativnih zbornic. Zaradi strogih pogojev za pridobitev
statusa reprezentativnosti zbornice naj bi celotno premoženje,
prostore in infrastrukturo GZS pridobil pravni naslednik GZS.
V skladu z 29. in s 30. členom ZGZ je rok za delitev prostorov,
infrastrukture in premoženja 24. 6. 2008. Po navedenem datumu
naj pobudnici ne bi več mogli sodelovati pri delitvi premoženja
GZS, zato tudi predlagata, naj Ustavno sodišče do končne odločitve zadrži izvrševanje 29. in 30. člena ZGZ.
B.
2. Pobudnici navajata, da izpodbijata prvi in drugi odstavek 4. člena ZGZ. Vendar je iz njunih navedb razvidno, da po
vsebini izpodbijata tudi določbe 29. in 30. člena ZGZ, ki urejajo
uporabo prostorov in infrastrukture GZS v prehodnem obdobju,
način in roke prenosa deleža upravičenj posameznega člana
iz GZS na novo zbornico, način dokončne razdelitve uporabe
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prostorov in infrastrukture GZS ter način, roke in upravičence
delitve premoženja GZS. Določbe 29. in 30. člena ZGZ omogočajo delitev prostorov, infrastrukture in premoženja GZS samo
med pravnega naslednika GZS in reprezentativne zbornice.
Pobudnici sta zbornici, ustanovljeni na podlagi ZGZ. Prvi in drugi
odstavek 4. člena ZGZ določata pogoje za pridobitev statusa
reprezentativnosti zbornice. Ker pobudnici nista reprezentativni
zbornici in ne izpolnjujeta pogojev za pridobitev statusa reprezentativnosti, izpodbijane določbe neposredno učinkujejo na
njun pravni položaj, saj jima onemogočajo sodelovati v delitvi
prostorov, infrastrukture in premoženja GZS. Zato je Ustavno
sodišče štelo, da pobudnici izkazujeta pravni interes za oceno
ustavnosti izpodbijanih določb. Ustavno sodišče je pobudo za
začetek postopka za oceno ustavnosti sprejelo (1. točka izreka). V nadaljevanju postopka bo ocenilo skladnost izpodbijanih
določb z Ustavo.
3. Ustavno sodišče lahko na podlagi 39. člena ZUstS
do končne odločitve zadrži izvrševanje izpodbijanih določb
zakona, če bi zaradi njihovega izvrševanja lahko nastale težko
popravljive škodljive posledice. Kadar Ustavno sodišče odloča
o začasnem zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa,
vselej tehta med škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo
izvrševanje morebitnega protiustavnega predpisa, in med škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se izpodbijane določbe
začasno ne bi izvrševale.
4. Pobudnici predlagata zadržanje izvrševanja 29. in 30.
člena ZGZ, vendar iz njunih navedb izhaja, da vsebinsko predlagata zadržanje petega odstavka 29. člena ZGZ in drugega
odstavka 30. člena ZGZ, ki določata rok za prenos deleža
upravičenj posameznega člana na drugo zbornico in rok za
izvedbo delitve premoženja GZS. Ustavno sodišče je v obravnavanem primeru tehtalo na eni strani škodljive posledice, ki
bi nastale pobudnici, če bi na podlagi navedenih določb prišlo
do delitve prostorov, infrastrukture in premoženja GZS, na
drugi strani pa škodljive posledice, ki bi lahko nastale zaradi
zadržanja petega odstavka 29. in drugega odstavka 30. člena
ZGZ. Ugotovilo je, da škodljivih posledic, ki bi nastale pobudnici
z iztekom roka za dokončen prenos deleža upravičenj posameznega člana in z dokončno razdelitvijo premoženja, ne bi
bilo mogoče odpraviti. Začasno zadržanje izvrševanje petega
odstavka 29. člena in drugega odstavka 30. člena ZGZ pa ne
povzroča škodljivih posledic, saj bi bilo upravljanje s premoženjem GZS do razdelitve prostorov ter infrastrukture GZS v
prehodnem obdobju urejeno na enak način kot do sedaj.
C.
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena, tretjega odstavka 26. člena in prvega
odstavka 39. člena ZUstS v sestavi: predsednik Jože Tratnik
ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Marta Klampfer, mag. Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič,
Jasna Pogačar, dr. Ciril Ribičič in Jan Zobec. Sklep je sprejelo
soglasno.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik
 Peti odstavek 29. člena ZGZ določa: »Svoj delež upravičenj
posameznega člana lahko imetnik uveljavi le tako, da ga najpozneje v dveh letih po uveljavitvi tega zakona prenese na zbornico, ustanovljeno po tem zakonu. Prenos deleža upravičenj posameznega
člana na zbornico je mogoč samo enkrat.«
 Drugi odstavek 30. člena ZGZ določa: »Po preteku dveletnega roka, v katerem prejmejo člani potrdila o deležu upravičenj na
premoženju GZS, se izvede delitev premoženja GZS. O tej delitvi
se dogovorijo vse reprezentativne zbornice tako, da upoštevajo
kriterije o deležu upravičenj iz prejšnjega člena.«
 ZGZ je bil sprejet 26. 5. 2006. V Uradnem listu Republike
Slovenije je bil objavljen 9. 6. 2006. Veljati je začel petnajsti dan
po objavi. To pomeni, da je rok za prenos deleža upravičenj posameznega člana 24. 6. 2008. Po 24. 6. 2008 naj bi se tudi izvedla
delitev premoženja GZS.
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Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe v
obravnavo

Številka: Up-3055/07-11
Datum: 20. 5. 2008

SKLEP
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus
ustavne pritožbe, ki jo je vložila družba UniCredit Banka Slovenija, d. d., Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Gorjan
– Devetak, o. p., Nova Gorica, na seji 20. maja 2008

s k l e n i l:
1. Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru
št. I Cpg 14/2007 z dne 21. 6. 2007 v zvezi s sodbo Okrožnega
sodišča v Novi Gorici št. Pg 210/2006 z dne 26. 10. 2006 se
ne sprejme.
2. Pritožnica sama nosi stroške postopka z ustavno pritožbo.

Obrazložitev
A.
1. Okrožno sodišče je razveljavilo sklep o izvršbi, izdan na
podlagi verodostojne listine, in zavrnilo tožbeni zahtevek pritožnice (v pravdi tožnice) proti zavarovalnici iz naslova pogodbe
o zavarovanju kredita. Svojo odločitev je oprlo na stališče, da iz
splošnih pogojev zavarovalnice izhaja, da je zavarovalni primer
nastal po poteku časa trajanja zavarovanja. Pritožbo, v kateri
je pritožnica med drugim uveljavljala ničnost splošnih pogojev,
je Višje sodišče zavrnilo. Štelo je, da so pritožbene navedbe o
ničnosti pravno neupoštevne zaradi prekluzije.
2. V ustavni pritožbi pritožnica povzema svoje argumente
iz pritožbe v rednem sodnem postopku in poudarja, da bi Višje
sodišče moralo ugotoviti ničnost spornih določb splošnih pogojev. Navaja, da Višje sodišče ni pazilo na ničnost po uradni dolžnosti, s čimer naj bi bile pritožnici kršene pravica do enakega
varstva pravic iz 22. člena Ustave v zvezi z drugim odstavkom
14. člena Ustave, pravica do sodnega varstva iz prvega odstavka 23. člena Ustave in pravica do pravnega sredstva iz prvega
odstavka 25. člena Ustave. Pritožnica predlaga, da naj Ustavno
sodišče »s stroški postopka obremeni proračun«.
B.
3. V skladu z drugim odstavkom 55.b člena Zakona o
Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS) senat Ustavnega sodišča sprejme ustavno
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pritožbo v obravnavo, če gre za kršitev človekovih pravic ali
temeljnih svoboščin, ki je imela hujše posledice za pritožnika,
ali če gre za pomembno ustavnopravno vprašanje, ki presega
pomen konkretne zadeve.
4. Odločitev sodišč (tudi če bi z njo bile kršene človekove
pravice – glede tega se Ustavnemu sodišču ni treba opredeljevati) ne more imeti hujših posledic za pritožnico. Vrednost
spornega predmeta v obravnavani zadevi je 5916,49 EUR.
Pritožnica je banka, glede na prvi odstavek 13. člena Zakona
o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06 in nasl. – v nadaljevanju ZBan-1) torej pravna oseba, ki opravlja bančne storitve na
podlagi dovoljenja pristojnega nadzornega organa za opravljanje teh storitev. Najnižji znesek osnovnega kapitala banke
je 5.000.000 EUR (42. člen ZBan-1), iz drugega odstavka
136. člena ZBan-1 pa izhaja, da kapital banke ne sme biti nikoli
nižji od navedenega najnižjega zneska osnovnega kapitala.
Vendar pravila ZBan-1 in podzakonskih predpisov, sprejetih na
njegovi podlagi, zagotavljajo, da je v praksi njegova dejanska
vrednost vedno bistveno višja. Namen pravnih pravil, ki urejajo
dejavnost pritožnice, in ki po zahtevnosti in strogosti izrazito
izstopajo znotraj slovenskega pravnega reda, je učinkovito
zagotavljanje kapitalske ustreznosti, omejevanje izpostavljenosti in zagotavljanje plačilne sposobnosti. Zato, če ne gre
za izjemne okoliščine (ki jih pritožnica ni izkazala), zavrnitev
denarnega zahtevka v višini 5916,49 EUR za banko ne more
imeti hujših posledic.
5. Prav tako od odločitve Ustavnega sodišča v obravnavanem primeru ne bi bilo pričakovati rešitve pomembnega ustavnopravnega vprašanja, ki presega pomen konkretne zadeve.
Tovrstnih vprašanj ustavnopravnega pomena v obravnavani
zadevi ni.
6. Ustavno sodišče zato ustavne pritožbe ni sprejelo v
obravnavo (1. točka izreka).
7. Po prvem odstavku 34. člena ZUstS v postopku pred
Ustavnim sodiščem nosi vsak udeleženec svoje stroške postopka, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Navedena
določba se po 49. členu ZUstS uporablja tudi v postopku z
ustavno pritožbo. Senat Ustavnega sodišča je odločil, kot izhaja iz 2. točke izreka.
C.
8. Senat je ta sklep sprejel na podlagi drugega odstavka 55.b člena in prvega odstavka 34. člena v zvezi s prvim
odstavkom 49. člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka
46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št.
86/07) v sestavi: predsednica senata mag. Marija Krisper
Kramberger ter člana Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je
sprejel soglasno.
mag. Marija Krisper Kramberger l.r.
Predsednica senata
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OBČINE
BREŽICE
2353.

Sklep o določitvi cen storitev za programe v
vrtcih Občine Brežice

Na podlagi 28. in 31. člena Zakona o vrtcih (ZVrt – UPB2,
Uradni list RS, št. 100/05, 25/08) (v nadaljevanju zakon), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki
izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05)
(v nadaljevanju metodologija) in 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99, 79/02) je Občinski svet
Občine Brežice na 12. redni seji dne 26. 5. 2008 sprejel

SKLEP
o določitvi cen storitev za programe v vrtcih
Občine Brežice
1.
Potrdijo se naslednje cene storitev programov:
Dnevni I. starostna skupina
Dnevni kombinirani in 3–4 let
Dnevni II. starostna skupina homogeni
Dnevni II. starostna skupina heterogeni
Pol dnevni
Razvojni oddelek

EUR
444,92
380,61
323,30
365,75
313,50
927,38

2.
Za plačilo razlike med prispevkom staršev in dejanskimi
stroški programov v vrtcih Občine Brežice, se iz proračuna Občine Brežice zagotovijo sredstva za plače in prejemke ter davke
in prispevke za zaposlene v vrtcih in za materialne stroške v
skladu z normativi in standardi.
3.
Vrtcem v Občini Brežice se na podlagi njihovih zahtevkov
zagotavljajo sredstva po posameznih namenih, ki predstavljajo
posamezne vrste stroškov, ki so elementi za oblikovanje cen
programov.
4.
Staršem se za obdobje največ dveh mesecev, ko otroka
izpišejo iz vrtca ter ga nato ponovno vpišejo v vrtec, zaračunajo
stroški, ki nastanejo z začasnim izpisom. Stroški se obračunajo
v višini 25% od plačila staršev, določenega na podlagi razvrstitve v plačilni razred.
5.
Če bo otrok prisoten v vrtcu dlje časa kot traja posamezni
program v katerega je otrok vključen, brez predhodnega dogovora z upravo vrtca, je staršem vrtec upravičen zaračunati
dodatne stroške varstva. Za prvo uro znašajo stroški varstva
4,50 EUR, za vsako naslednjo uro pa 6,50 EUR.
6.
Starši ob podpisu pogodbe o vpisu otroka v vrtec, za
vsakega novo vpisanega otroka plačajo akontacijo v višini cene
programa za prvi plačilni razred, v katerega bo otrok vključen.
Znesek se poračuna pri plačilu prvega računa za storitev vrtca.
V primeru, da starši kljub podpisani pogodbi otroka ne vključijo
v vrtec, se akontacija ne vrne.
7.
Občina Brežice pri določitvi plačila staršev za starše s
stalnim prebivališčem v Občini Brežice upošteva popust v

višini znižanja plačila za en plačilni razred, določen na podlagi
lestvice, ki starše razvršča v razrede. Popust velja za starše,
ki imajo v vrtec vključenega samo enega otroka. Znižanje
plačilnega razreda je možno le do razporeditve v prvi plačilni
razred.
8.
Občinski upravni organ po uradni dolžnosti staršem iz
7. točke izda nove odločbe za znižano plačilo vrtca, z veljavnostjo od 1. 9. 2008 dalje.
9.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
prične veljati 1. 9. 2008. Z začetkom veljavnosti tega sklepa
preneha veljati Sklep o cenah storitev za programe v vrtcih
Občine Brežice (Uradni list RS, št. 27/07).
Št. 602-52/2008
Brežice, dne 26. maja 2008
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

2354.

Sklep o uskladitvi cene za storitev »Pomoč
družini na domu«

Na podlagi določil Zakona o socialnem varstvu
(ZKS-UPB2, Uradni list RS, št. 3/07), 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 Brežice
(Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet Občine Brežice na 12. redni seji dne 26. 5. 2008 sprejel

SKLEP
o uskladitvi cene za storitev
»Pomoč družini na domu«
1.
Cena storitve »Pomoč družini na domu« znaša za uporabnika 4,44 EUR na uro.
2.
Občinska subvencija cene storitve »Pomoč na domu«
znaša 50% cene storitve.
3.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
prične veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 124-18/2008
Brežice, dne 26. maja 2008
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

2355.

Sklep o ukinitvi in vzpostavitvi javnega dobra

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
in 16. člena Statuta Občine Brežice je Občinski svet Občine
Brežice na 12. seji dne 26. 5. 2008 sprejel
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I.
Ukine se javno dobro na parceli številka 777/3 – cesta v
izmeri 730 m2, vpisani v vl. št. 357, k.o. Mali vrh.
II
Ukine se javno dobro na parcelni številki 1995/5 – pašnik
v izmeri 250 m², vpisani v vl. št. 1562, k.o. Nova vas.
III
Ukine se javno dobro na parcelnih številkah 763/1 – pot
v izmeri 340 m² in 763/2 – pot v izmeri 66 m², vpisanih v vl.
št. 431, k.o. Kapele.
IV
(1) Ukine se javno dobro na parcelni številki 1064 – cesta
v izmeri 264 m2, vpisani v vl. št. 421, k.o. Bukošek.
(2) Po prenosu lastninske pravice v korist Občine Brežice, se
na parcelni številki 1065/2 – njiva v izmeri 279 m², trenutno vpisani
v vl. št. 456, k.o. Bukošek vzpostavi javno dobro Občine Brežice.
V
(1) Ukine se javno dobro na parcelni številki 1999/2 – pot
v izmeri 396 m2, vpisani v vl. št. 1192, k.o. Bizeljsko.
(2) Po prenosu lastninske pravice v korist Občine Brežice,
se na parcelni številki 318/2 – gozd v izmeri 263 m², vpisani v vl.
št. 1261, k.o. Bizeljsko vzpostavi javno dobro Občine Brežice.
VI
Ukine se javno dobro na parcelni številki 1253/2 – pot v
izmeri 372 m² vpisani v vl. št. 1, k.o. Spodnja Pohanca.
VII
Ukine se javno dobro na parcelni številki 228/14 – pot v
izmeri 82 m² in parcelni številki 228/15 – pot v izmeri 46 m²,
obe k.o. Brežice.
Brežice, dne 30. maja 2008
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

CELJE
2356.

Odlok o oglaševanju v Mestni občini Celje

Na podlagi 29., 50.a in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07), 8., 9. in 11. člena Zakona o
volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07),
7. in 9. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1, Uradni list
RS, št. 123/06 in 101/07), 3., 5., 17., 25. in 241. člena Zakona
o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07) ter v skladu z 8., 17., 60.
in 66. členom Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS,
št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in
43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na seji dne 27. 5.
2008 sprejel

ODLOK
o oglaševanju v Mestni občini Celje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se za območje Mestne občine Celje (v nadaljevanju MOC) ureja uporaba lokacij za postavitev

Uradni list Republike Slovenije
objektov ali naprav za oglaševanje v komercialne namene,
oglaševanje za lastne potrebe, oglaševanje za potrebe volitev
in promocijo mesta.
(2) Z njim se določajo pogoji, načini in obveznosti za
postavitev objektov in naprav (v nadaljevanju: objektov) za
oglaševanje ter izvajanje dejavnosti oglaševanja in obveščanja
na območju MOC.
2. člen
(1) Oglaševanje in obveščanje obsega vse vrste posredovanja obvestil in sporočil z oglasnimi sredstvi za slikovno in
zvočno oglaševanje širši javnosti.
(2) Oglasno sredstvo je namenjeno širši javnosti takrat,
kadar je nameščeno tako, da je usmerjeno navzven in vizualno
oziroma zvočno zaznavno iz odprtega javnega prostora. Na
oglasnih mestih se postavljajo stalni ali začasni oglasni objekti, to
so vse table, napisi in drugi objekti ali naprave za slikovno oglaševanje s katerim se promovirajo izdelki, storitve, akcije ipd.
(3) Oglaševanje v komercialne namene lahko opravljajo
le pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so
registrirani za gospodarsko dejavnost oglaševanja (v nadaljevanju: oglaševalci).
(4) Oglaševanje za lastne potrebe obsega predstavitev
dejavnosti oziroma blaga pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov na lokaciji, kjer se izvaja ta dejavnost.
(5) Oglaševanje za promocijo mesta obsega informiranje
o prireditvah in projektih, ki se izvajajo pod pokroviteljstvom
Mestne občine Celje in EU.
3. člen
Lokacije za postavitev objektov za oglaševanje, ki se
uresničuje v komercialne namene, za plakatiranje ob volilni
kampanji in lokacije oglaševanja za namen promocije mesta in
projektov EU, se določijo na podlagi meril za določitev lokacij
po določilih tega odloka v skladu s prostorskimi akti MOC.
II. TIPOLOŠKA IN OBLIKOVNA DEFINICIJA OBJEKTOV
IN NAPRAV OGLAŠEVANJA
4. člen
Objekte in naprave oglaševanja delimo na naslednje tipološke skupine:
(1) Nepremični objekti in naprave oglaševanja
1. Veliki ploskovni objekti in naprave oglaševanja
Določa jih površina- min. 12 m2, maks. 90 m2 (obojestranski ali enostranski).
Lahko so v različnih izvedbah:
– Veliki pano (mega board, giga board …): lahko so dvonožni ali enonožni, glede na vrsto pa enostranski ali dvostranski. So površine nad 18 m2.
– Jumbo pano: lahko so samostoječi enonožni ali dvonožni, stenski ali obešeni, glede na vrsto pa enostranski ali
dvostranski. So površine do 12 m2.
– Rollo pano je tehnološka nadgraditev jumbo panojev z
izmenljivo vsebino; osvetljen je z notranje strani. So površine
do 12 m2.
– Roto pano je objekt za obveščanje in oglaševanje, običajno dimenzije 6 x 3 m. Na njem se s pomočjo prizem vsebine
izmenično pojavljajo.
– Elektronski displeji oziroma prikazovalniki: s tehnične
plati predstavlja v bistvu televizijo na prostem, ki jo je moč
upravljati na daljavo.
Vsi se obravnavajo zgolj kot veliki objekti in naprave
oglaševanja.
2. Mali ploskovni objekti in naprave oglaševanja
Določa jih površina – min. 0,7 m2, maks. 4,2 m2
(obojestranski ali enostranski). Pojavljajo se v okviru elementov mestne opreme (postajališča za avtobus, kioski in podobno)
ali samostojno. Lahko so v različnih izvedbah: enonožni ali
dvonožni, glede na vrsto pa enostranski, dvostranski ali stenski
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(stenski ali obešeni plakatni panoji, rotopanoji, svetlobni panoji,
elektronski, svetlobni prikazovalniki in drugo).
Vsi zgoraj našteti objekti in naprave oglaševanja se obravnavajo zgolj kot mali ploskovni objekti in naprave oglaševanja.
3. Svetlobne vitrine (city light)
Določa jih površina – min. 0,7 m2, maks. 2,1 m2 (obojestranski ali enostranski).
4. Volumski objekti in naprave oglaševanja
Določa jih širina projekcije – min. 1,1 m in maks. 1,8 m in
višino maks. 3,5 m. Gre za plakatni steber v starem mestnem
jedru in sodobnem okolju. Lahko so v različnih izvedbah (plakatni stebri, svetlobni stebri, elektronski prikazovalniki in podobno) in različnih oblikah (okrogli, tristrani in drugi).
5. Ulični transparent
Določa jih največja možna dimenzija 8 m (širina) in 1 m
(višina).
Obeša se pravokotno na cestišče na obstoječo konstrukcijo, zid oziroma steber, z dvojno varovanimi jeklenimi vrvmi
ali s posebno nosilno konstrukcijo, lahko pa je tudi pritrjen na
konstrukcijske elemente nadvoza preko javne ceste.
6. Obešanke na drogovih javne razsvetljave
So objekti za obveščanje in oglaševanje, ki se nameščajo
na drogove javne razsvetljave, velikosti največ 1,5 m2.
7. Slikovno ali pisno obdelane stene zgradb, površine
gradbenih odrov, svetlobne projekcije na stene zgradb ali talne
površine.
8. Slikovna oprema talnih javnih površin, konstrukcijskih
elementov javne infrastrukture (pokrovi jaškov).
9. Prenosljivi ulični panoji
Določa jih površina – min. 0,7 m2, maks. 1,4 m2 (obojestranski ali enostranski).
10. Zastave so maksimalne širine 2,8 m, vrh droga ne
sme biti višji od drogov javne razsvetljave, spodnji rob zastave
mora biti na višini najmanj 4,5 m.
11. Totem ali končna tabla je objekt za obveščanje in oglaševanje, ki je namenjen obeleževanju poslovnih, gostinskih in
trgovskih stavb in dejavnosti (za lastno oglaševanje). Postavlja
se jih izključno v neposredni bližini stavbe, o kateri obvešča
znotraj lastnega funkcionalnega zemljišča.
12. Usmerjevalne table so tipizirane, postavljajo se v skladu z veljavnimi predpisi o prometni signalizaciji in prometni
opremi na javnih cestah.
(2) Premični objekti in naprave oglaševanja
1. Slikovno ali pisno obdelana vozila, ulični panoji, ki jih
prenašajo ljudje
V to skupino spadajo avtobusi mestnega prometa, taksi
vozila, vozila avtošole in ostala cestna ter železniška vozila,
zračna in vodna plovila ter ljudje kot nosilci sporočil površine
maks. 1,4 m2.
2. Zvočne naprave
Oglaševanje z zvočnimi napravami v MOC je dovoljeno
za javne prireditve, in sicer samo na lokaciji prireditve v skladu
z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni
list RS, št. 105/05).
III. MERILA ZA POSTAVITEV IN OBLIKO OBJEKTOV
IN NAPRAV ZA OGLAŠEVANJE
5. člen
V prostoru MOC veljajo splošna in posebna merila za
postavitev in obliko objektov in naprav za oglaševanje. Poleg
teh meril je potrebno upoštevati tudi določbe 20. člena tega
odloka, ki urejajo postavitev objektov oglaševanja na območju
starega mestnega jedra.
1. Splošna merila

vljati:

6. člen
Objektov in naprav za oglaševanje ni dovoljeno posta-

– v staro mestno jedro, z izjemo prenosljivih uličnih panojev. Postavitev vseh drugih objektov oziroma naprav za
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oglaševanje je dovoljena izključno na podlagi predhodno izdelanega projekta prenove odprtih javnih površin starega mestnega jedra,
– v javne parke, parkovne ureditve in pokopališča, razen
okroglih oglaševalskih stebrov,
– na zelenice, ki so funkcionalni del stanovanjskih sosesk
in območij,
– ob vodotoke,
– na lokacijah, kjer ovirajo vedutne poglede na naselje,
naravna okolja, kvalitetne mestne ureditve, arhitekturo objektov
in na elemente naravne in kulturne dediščine,
– na lokacije, ki niso v skladu z veljavnimi cestnoprometnimi predpisi in predstavljajo oviro prometne varnosti, kar velja
tudi za čas postavljanja oglaševalskih sporočil.
7. člen
(1) Objekti in naprave oglaševanja morajo biti:
– oblikovani enotno v isti oglaševalski coni (oglaševalska
cona je celotno vidno polje med dvema križiščema ali dvema
cestnima odcepoma),
– postavljeni v sklenjene celote v okviru mestnih ureditev,
– barve konstrukcije oziroma okvirjev naj bodo v sivem
tonu (RAL 9006 ali 9007) ali v modri barvi, ki je podlaga grbu
mesta Celje (RAL 5017) oziroma enake tonu konstrukcije, na
katero so objekti in naprave pritrjeni (konstrukcija obešank na
drogovih javne razsvetljave). Objekti in naprave oglaševanja so
lahko opremljeni s simbolom MOC. Na objektu oziroma napravi
mora biti vidna oznaka oglaševalca in podatki o dovoljenju,
– postavljeni tako, da so v istem vidnem polju horizontalno
poravnani,
– sorazmerno usklajeni z okoljem, v katerega so umeščeni,
– postavljeni tako, da ne povzročajo sporočilne zasičenosti posameznih ambientov ali območij,
– tehnično neoporečni in varni, kar oglaševalec dokaže z
izvedbeno tehnično dokumentacijo.
(2) Postavljen objekt za obveščanje in oglaševanje mora
zagotavljati varen in nemoten:
– promet vseh udeležencev cestnega prometa,
– dostop za uporabnike sosednjih površin oziroma zemljišč,
– dostop do komunalnih objektov in naprav,
– vzdrževanje ceste in komunalnih vodov.
8. člen
Za vse objekte in naprave oglaševanja in njihovo postavitev mora oglaševalec pridobiti ustrezna dovoljenja in soglasja
za postavitev na podlagi veljavne prostorske in prometne zakonodaje.
2. Posebna merila
9. člen
2.1. Veliki ploskovni objekti in naprave za oglaševanje
(1) Praviloma se jih postavlja ob mestnih vpadnicah, na
oporne zidove, na slepe fasade objektov – praviloma degradiranih, na stene konstrukcij podvozov in nadvozov, v območjih
večjih trgovskih in športnih centrov, razen velikih panojev, ki se
jih postavlja izključno v pasu ob hitrih cestah ali avtocestah.
(2) Postavlja se jih glede na podlago navpično, glede na
cestišče pravokotno ali vzporedno. Postavitev ne sme ovirati
prometnih ureditev oziroma ogrožati prometne varnosti.
(3) Pri postavitvah več objektov in naprav oglaševanja
vzporedno na cestišče mora biti razmak med njimi od 0,1 m do
1,5 m. Vzporedna postavitev večjih objektov in naprav pravokotno na cestišče ni dovoljena.
(4) Zaporedna postavitev objektov in naprav oglaševanja pravokotno na cestišče se ureja po parih. Razmak med
objektoma oglaševanja mora biti enak dvakratni širini le-tega.
Razmak med paroma v zaporedni postavitvi mora biti enak
štirikratni širini objektov in naprav, razen v conah, kjer je prostor
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opremljen z ulično razsvetljavo. V tem primeru se razmaki med
pari urejajo v ritmu drogov javne razsvetljave.
(5) Velikost sporočil na objektih in napravah oglaševanja
je praviloma omejena z velikostjo oglaševalne površine naprave za oglaševanje.
(6) Velikih ploskovnih objektov in naprav za oglaševanje
ni dovoljeno nameščati na stanovanjske stavbe v območju
stanovanjskih sosesk, na vrtne ograje stanovanjskih hiš in
javnih zgradb. Izjemoma se jih lahko postavi na slepe fasade,
ki niso del oblikovane fasade objekta in degradirane fasade, če
predlog podaja rešitev za kvalitetnejšo zasnovo fasade.
10. člen
2.2. Mali ploskovni objekti in naprave za oglaševanje
(1) Praviloma se nameščajo na degradirane slepe fasade,
oporne zidove, konstrukcije podvozov in nadvozov, kot sestavni
del elementov mestne opreme (postajališča javnega prometa,
nadstrešnice), prostostoječe v območjih mestnih ureditev, na
in ob površinah za pešce in površinah pred poslovnimi stavbami.
(2) Prostostoječa postavitev ne sme ovirati poti pešcev,
prosta širina pločnika mora biti min. 2 m, oddaljenost od vozišča min. 3 m.
(3) Malih ploskovnih objektov ni dovoljeno postavljati v
kombinaciji z velikimi objekti in napravami oglaševanja ter
volumskimi objekti in napravami oglaševanja, na vrtne ograje stanovanjskih in poslovnih objektov, na oblikovane fasade
objektov.
(4) Male ploskovne elemente se lahko postavlja v skupine tako, da je med posameznimi elementi v skupini enak
presledek, ista orientacija, enotna velikost in oblika ter enoten
višinski gabarit.
11. člen
2.3. Svetlobne vitrine
ljajo:

(1) Samostoječe svetlobne vitrine se praviloma postav

– v območja sodobnih urbanih ureditev,
– na in ob površine za pešce,
– na površine pred poslovnimi stavbami,
– na parkirišča poslovnih in trgovskih centrov.
(2) Svetlobnih vitrin ni dovoljeno postavljati v drevorede in
v zelenice med voziščem in pločnikom ali kolesarsko stezo.
(3) Način postavitve samostoječe svetlobne vitrine:
– praviloma se postavlja najmanj v paru,
– postavitev ne sme ovirati poti pešcev, zagotovljena širina prostega pločnika je najmanj 2 m, zagotovljena oddaljenost
od vozišča pa najmanj 3 m.
(4) Samostoječe svetlobne vitrine morajo biti oblikovane
enotno v posameznem vidnem območju.
(5) Svetlobna vitrina v avtobusnih postajališčih mestnega
prometa je vgrajena v objekt avtobusnega postajališča tako, da
je njena oglaševalna stran pravokotna na os vozišča.
12. člen
2.4. Volumski objekti in naprave oglaševanja
(1) Praviloma se nameščajo v območjih mestnih ureditev
na površinah za pešce. Postavljata se dva tipa – zgodovinski
in sodobni.
(2) Postavitev ne sme ovirati poti pešcev, prosta širina
pločnika mora biti min. 2 m, oddaljenost od vozišča min. 3 m.
Ne sme se jih nameščati v kombinaciji z velikimi in malimi
objekti in napravami oglaševanja.
13. člen
2.5. Ulični transparenti
(1) Ulični transparent mora biti obešen pravokotno na
cestišče na obstoječo konstrukcijo, zid oziroma steber, z dvojno
varovanimi jeklenimi vrvmi ali s posebno nosilno konstrukcijo,
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lahko pa je tudi pritrjen na konstrukcijske elemente nadvoza
preko javne ceste. Spodnji rob transparenta je najmanj 5,5 m
nad voznim pasom ceste. Transparent je lahko največje možne
dimenzije 8 m (širina) in 1 m (višina). Izdelani morajo biti iz
neodsevnega materiala.
(2) Obešanje transparentov mora oglaševalec naročiti
podjetju, ki je registriran za takšno dejavnost.
(3) Postavitev transparenta je dopustna za vsebine z
namenom promocije mesta, drugo oglaševanje (promocija
gospodarskih subjektov, obveščanje o otvoritvah komercialnih objektov, popustih, akcijah ipd.) na transparentih ni
dovoljeno.
14. člen
2.6. Obešanke na drogovih javne razsvetljave
Nosilci (obešanke) na drogovih javne razsvetljave so
lahko nameščeni na zunanjem robu ceste in v sredini ceste
med voznima pasovoma, montirani pa morajo biti tako, da je
spodnji rob oddaljen od tal najmanj 4,5 m. V primeru posebnih
prevozov mora izvajalec oglaševanja pravočasno in na lastne
stroške začasno odstraniti obešanke, ki bi lahko ovirale ta
prevoz.
15. člen
2.7. Slikovno ali pisno obdelane stene zgradb, površine
gradbenih odrov, svetlobne projekcije na stene zgradb
ali talne površine
(1) Slikovno ali pisno obdelane stene zgradb niso dovoljene:
– v območju mestnega središča, razen če so poslikane
umetniško ali podobno umetniško obdelane in so del celostne
podobe objekta,
– na stanovanjskih zgradbah v stanovanjskih soseskah,
razen pri oglaševanju za lastne potrebe.
(2) Slikovno ali pisno se lahko obdelajo:
– slepe fasade, ki niso del oblikovane fasade objekta,
– oblikovane fasade poslovnih objektov, če predlog podaja rešitev za kvalitetnejšo zasnovo fasade.
(3) Dimenzije in oblika morajo spoštovati razmerja in arhitekturne kvalitete obstoječih stavb. Tovrstni posegi niso dovoljeni na arhitekturno členjenih elementih fasad in oblikovanih
talnih vzorcih. Dimenzije in oblika sporočila se obravnava in o
njej odloči na pristojni občinski službi za komunalno gospodarstvo MOC. Ne smejo vsebovati prometnih shem.
16. člen
2.8. Slikovna oprema talnih javnih površin, konstrukcijskih
elementov javne infrastrukture
(1) Dovoljeno je oglaševanje samo za namen kulturnih
in ostalih javnih prireditev širšega pomena. Oglaševanje je
dovoljeno samo do zaključka prireditve. V 24 urah po zaključku prireditve, mora oglaševalec oglaševalne površine vrniti v
prvotno stanje.
(2) Dimenzije in oblika morajo spoštovati razmerja in
arhitekturne kvalitete obstoječih stavb. Tovrstni posegi niso
dovoljeni na arhitekturno oblikovanih talnih vzorcih. Dimenzije
in oblika sporočila se obravnava in o njej odloči na pristojni
občinski službi za komunalno gospodarstvo MOC v postopku
na osnovi predloga oglaševalca.
17. člen
2.9. Prenosljivi ulični panoji
(1) Prenosljivi ulični panoji se uporabljajo za oglaševanje
kulturnih prireditev, humanitarnih akcij in drugih prireditev, pomembnih za MOC ter za oglaševanje ob volilni kampanji.
(2) Izjemoma je dovoljeno oglaševanje s prenosljivimi
uličnimi panoji na javni površini za namen oglaševanja za lastne potrebe, in sicer po en pano na poslovno enoto. Oglašuje
se samo v odpiralnem času poslovne enote.
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18. člen
2.10. Zastave
Uporablja se jih lahko samo za oglaševanje za lastne
potrebe. Postavlja se jih samo na zemljišču v lasti ali najemu
podjetja, ki oglašuje za lastne potrebe in le izjemoma na javni
površini s soglasjem pristojne službe MOC.
19. člen
2.11. Slikovno ali pisno obdelana vozila in panoji,
ki jih prenašajo ljudje
V to skupino spadajo avtobusi mestnega prometa, taksi
vozila, vozila avtošole in ostala cestna in železniška vozila,
zračna in vodna plovila ter ljudje kot nosilci sporočil površine
maks. 1,4 m2.
3. Oglaševanje v starem mestnem jedru
20. člen
(1) Območje starega mestnega jedra določa obroč ulic:
Ulica XIV. divizije, Aškerčeva, Levstikova, Gregorčičeva, Jurčičeva in reka Savinja kot naravna meja. V to cono sodijo tudi
parcele, ki mejijo na zunanji rob uličnega telesa omenjenih
ulic.
(2) V območju starega mestnega jedra je mogoče oglaševati v komercialne namene ali za lastne potrebe z naslednjimi
nepremičnimi objekti in napravami oglaševanja:
– mali ploskovni objekti in volumski objekti (plakatni steber v starem okolju) – lokacije določene izključno na podlagi
predhodno izdelanega projekta prenove odprtih javnih površin
starega mestnega jedra;
– prenosljivi ulični panoji – oglašuje se samo za lastne
potrebe po en pano na poslovno enoto ob otvoritvi ali posebni
priložnosti;
– slikovno ali pisno obdelane stene zgradb in svetlobne
projekcije na stene zgradb – dopustne so izrecno v skladu s
pogoji pristojne službe za varstvo kulturne dediščine, dimenzije
in oblika sporočila se obravnava in o njej odloči na pristojni občinski službi za komunalno gospodarstvo MOC v postopku na
osnovi predloga oglaševalca in na podlagi določb tega odloka.
Dimenzije in oblika morajo spoštovati razmerja arhitekturne
kvalitete obstoječih stavb. Tovrstni posegi niso dovoljeni na
arhitekturno členjenih elementih fasad;
– slikovna oprema talnih javnih površin, konstrukcijskih
elementov javne infrastrukture. Dovoljeno je oglaševanje
samo za namen kulturnih in ostalih javnih prireditev. Oglaševanje je dovoljeno samo do zaključka prireditve. V 24 urah po
zaključku prireditve mora oglaševalec oglasne površine vrniti
v prvotno stanje. Dimenzije in oblika sporočila se obravnava
in o njej odloči pristojna občinska služba za komunalno gospodarstvo MOC v postopku na osnovi predloga oglaševalca.
Dimenzije in oblika morajo spoštovati razmerja v prostoru.
Tovrstni posegi niso dovoljeni na arhitekturno oblikovanih
talnih vzorcih.
IV. PRIDOBIVANJE PRAVICE UPORABE LOKACIJ
1. Splošne določbe
21. člen
(1) Pravico za postavitev objektov in naprav se lahko
pridobi:
– na podlagi javnega razpisa, kadar gre za oglaševanje
na velikih ploskovnih objektih in napravah ali svetlobnih vitrinah, kolikor ima MOC na zemljiščih in objektih (v nadaljnjem
besedilu: nepremičnine), kjer se postavljajo, lastninsko, stvarno
ali katero drugo pravico;
– na predlog oglaševalca, kadar gre za nepremičnine na
katerih MOC nima lastninske ali katere druge pravice, in so
vidne z javnih površin ali kadar gre za oglaševanje na objektih
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in napravah za oglaševanje, ki niso veliki ploskovni objekti in
naprave ali svetlobne vitrine na nepremičninah na katerih ima
MOC lastninsko, stvarno ali katero drugo pravico.
(2) V obeh primerih iz prvega odstavka tega člena je
za postavitev objekta ali naprave za oglaševanje potrebno
pridobiti:
– ustrezno dovoljenje v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo in zakonodajo s področja graditve objektov,
– ustrezna soglasja v skladu z veljavno prostorsko in
prometno zakonodajo,
– dovoljenje pristojne občinske službe za komunalno gospodarstvo.
(3) Če leži zemljišče, na katerem naj bi bil postavljen
objekt za oglaševanje, ki izpolnjuje pogoje in zahteve določene
s tem odlokom, v območju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno kot varovalni pas objekta gospodarske javne infrastrukture
ali v območju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno kot varovano območje, mora investitor pred začetkom gradnje takšnega
objekta za oglaševanje pridobiti soglasje pristojnega organa
oziroma službe.
2. Pridobivanje pravice uporabe lokacij na osnovi
javnega razpisa
22. člen
(1) Pravico uporabe lokacije za oglaševanje na nepremičninah, na katerih ima MOC lastninsko, stvarno ali katero drugo
pravico, pridobi oglaševalec na podlagi javnega razpisa praviloma za dobo treh let za velike ploskovne objekte in naprave
za oglaševanje ali svetlobne vitrine.
(2) Odločbo izda pristojna občinska služba za komunalno gospodarstvo. S to odločbo se določijo pogoji za izvajanje
oglaševanja, višina in način plačevanja takse. Če oglaševalec izpolnjuje do MOC vse obveznosti iz tega odloka, se
obdobje iz prvega odstavka tega člena lahko podaljša za
enako obdobje z odločbo pristojnega organa, izdano na vlogo
oglaševalca. Vse proste lokacije se lahko po preteku obdobja,
za katerega je bila izdana odločba, ponovno oddajo z javnim
razpisom.
(3) Če se pokaže drugačna potreba izrabe prostora, mora
oglaševalec po prejetem obvestilu pristojnega organa MOC
oziroma pod pogoji določenimi z javnim razpisom, odstraniti
objekte na lastne stroške.
23. člen
(1) Javni razpis mora vsebovati:
– število lokacij za postavitev posamezne vrste objektov
ali naprav za oglaševanje,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki,
– morebitne dodatne pogoje, ki se jih opredeli na lokacijo
in način rabe javne površine,
– višino nadomestila v evrih,
– naslov pristojnega oddelka, ki zbira ponudbe,
– rok za oddajo ponudb,
– čas in kraj odpiranja ponudb,
– rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri.
(2) Na javnem razpisu se izločijo tisti, ki:
– niso poravnali zapadlih obveznosti do MOC,
– niso odstranili objektov ali naprav za oglaševanje skladno s tem odlokom,
– niso odstopili MOC plakatnih mest za potrebe volilne
kampanje.
(3) Javni razpis pripravi pristojna občinska služba skladno
z veljavno zakonodajo.
24. člen
MOC in oglaševalci, ki se jih izbere na javnem razpisu,
sklenejo pogodbo, s katero uredijo vse medsebojne obveznosti in pravice. Pogodba ne sme vsebovati določb, ki bi bile v
nasprotju s tem odlokom.
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3. Pridobivanje pravice uporabe lokacij na predlog
oglaševalca
25. člen
Pravico uporabe lokacije za oglaševanje na nepremičninah, na katerih MOC nima lastninske, stvarne ali katere
druge pravice in so vidne z javnih površin, ali kadar gre za
oglaševanje na objektih in napravah za oglaševanje, ki niso
veliki ploskovni objekti in naprave ali svetlobne vitrine, pridobi
oglaševalec s pridobitvijo ustreznih dovoljenj v skladu z določbo drugega odstavka 21. člena.
26. člen
(1) Pogoj za pridobitev dovoljenja je skladnost s tipološko
definicijo (4. člen tega odloka) in z merili za določitev lokacij
oglaševanja (5. do 20. člen tega odloka).
(2) Predlog mora vsebovati:
– navedbo lokacije za posamezno vrsto objekta ali naprave za oglaševanje,
– podatke o oglaševalskem podjetju – dokument iz tretjega odstavka 2. člena tega odloka,
– vrisano lokacijo na geodetski podlagi (posnetku dejanskega stanja) v merilu 1 : 500 ali 1 : 1000,
– podatke o objektu in napravi oglaševanja (načrt z definicijo gabaritov in finalnih obdelav, tehnične karakteristike,
varnost),
– zemljiškoknjižni izpisek, star največ tri mesece,
– kopijo katastrskega načrta, staro največ tri mesece,
– fotografijo obstoječega stanja oziroma fotomontažo iz
smeri, kamor bo usmerjeno reklamno sporočilo (če je objekt
dvostranski ali večstranski, fotografijo iz vseh smeri),
– prometno soglasje.
4. Obveznosti oglaševalcev
27. člen
(1) Oglaševalec mora objekt ali napravo za oglaševanje
označiti z imenom firme. Oglaševalec je dolžan redno vzdrževati in obnavljati objekte in naprave za oglaševanje ter skrbeti
za urejenost njihove neposredne okolice in sam skrbeti za
oglaševanje.
(2) Poškodovane plakate mora oglaševalec takoj zamenjati za nove, oziroma prazna mesta prelepiti z belim papirjem,
ter skrbeti za urejen videz. Oglaševalec mora poskrbeti, da je
vsebina sporočil v slovenskem jeziku ter v skladu z veljavnimi
predpisi Republike Slovenije.
28. člen
(1) Oglaševalci, ki so pridobili dovoljenje za oglaševanje
morajo po preteku obdobja, določenega v dovoljenju, odstraniti
objekte ali naprave za oglaševanje v najkrajšem možnem roku,
ki ne sme biti daljši od 30 dni.
(2) Določba iz prejšnjega odstavka tega člena se za potrebe oglaševanja slikovno, pisno ali kako drugače obdelanih
fasad, zgradb in ostalih gradbenih objektov (mostov, nadvozov)
smiselno uporabi tako, da se pri tem ne povzroči škoda na
objektu.
5. Prepovedi
29. člen
(1) Uporaba lokacij brez odločb oziroma ustreznih dovoljenj iz 21. člena tega odloka je prepovedana. Lepljenje
plakatov je prepovedano na zunanjih površinah izložb, oken,
sten, inštalacijskih omaric, vrat, zidov, ograj, dreves, drogov in
gradbiščnih ograj.
(2) Prepovedano je trositi propagandni material, ga zatikati ali lepiti na avtomobile.
(3) Prepovedana je nenamenska uporaba in poškodovanje ter uničenje objektov in naprav za oglaševanje ter poškodovanje in zakrivanje vsebine oglaševanja.
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V. OGLAŠEVANJE ZA LASTNE POTREBE
30. člen
(1) Omejeno je na sporočila o dejavnosti in blagu, ki izhaja
iz te dejavnosti in obsega oglaševanje pravnih oseb na njihovih
poslovnih stavbah in prostorih ter pripadajočih funkcionalnih
zemljiščih, kjer je sedež le-teh in je vidno z javne površine:
– z napisom firme,
– z napisi, znaki, totemi, nalepkami, zastavami oziroma
drugimi simboli firme, izdelka, storitve in podobno, ki so lahko
nesvetlobni ali svetlobni, nevrtljivi ali vrtljivi,
– oglaševalnimi vitrinami, v katerih sta blago ali dejavnost
predstavljena zunaj poslovnega prostora,
– »laser« prikazi.
(2) Kot oglaševanje za lastne potrebe se šteje tudi oglaševanje MOC in oglaševanje humanitarnih in neprofitnih dejavnosti (v nadaljevanju: za potrebe MOC). Pobudnik oglaševanja
v humanitarne in neprofitne namene je dolžan pristojni občinski
službi za komunalno gospodarstvo prijaviti oglaševanje na
objektih in napravah za oglaševanje v lasti MOC.
(3) Prijava novih objektov in naprav oglaševanja za lastne
potrebe mora vsebovati podatke o:
– pravni osebi, ki oglašuje za lastne potrebe (izpisek o
registraciji pravne osebe),
– vrisano lokacijo na geodetski podlogi (posnetku dejanskega stanja) v merilu 1 : 500,
– podatke o objektih in napravah oglaševanja (načrt z
definicijo gabaritov in finalnih obdelav, tehnične karakteristike,
varnost),
– dokazilo o lastništvu zemljišča oziroma soglasje lastnika,
– fotografijo obstoječega stanja iz smeri, kamor bo usmerjeno sporočilo (če je sporočilo obojestransko, fotografija iz
obeh smeri),
– ustrezno dovoljenje v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo.
(4) Dimenzije in obliko sporočila se obravnava in o njej
odloči na pristojni občinski službi za komunalno gospodarstvo
MOC v postopku na podlagi podanega predloga. Za oglaševanje za lastne potrebe na objektih, ki imajo status kulturnega
spomenika oziroma ležijo znotraj varovanih območij, je potrebno pridobiti soglasje pristojne službe za varstvo kulturne
dediščine. Pristojni oddelek izda odločbo o dovolitvi namestitve elementa za oglaševanje ter odločbo o morebitni odmeri
komunalne takse.
31. člen
(1) Stranka lahko oglašuje za lastne potrebe na zunanjih
stenah avtobusov mestnega prometa z nalepkami, napisi in
podobno.
(2) Stranka z vlogo zaprosi pooblaščenega izvajalca mestnega prometa za dovoljenje za oglaševanje iz prvega odstavka tega člena in z njim sklene pogodbo.
(3) Izvajalec mestnega prometa je dolžan pristojnemu
oddelku v petnajstih dneh prijaviti oglaševanje na zunanjih
stenah avtobusov mestnega prometa. Prijava mora vsebovati
podatke o stranki, obdobju oglaševanja in velikosti nalepke,
napisa in podobno. Prijavi mora izvajalec mestnega prometa
predložiti tudi fotokopijo pogodbe. Pristojni oddelek izda odločbo o odmeri takse.
VI. OGLAŠEVANJE ZA POTREBE VOLITEV
32. člen
(1) Oglaševanje za potrebe volitev se izvaja na objektih
in napravah, ki so namenjene oglaševanju v komercialne namene.
(2) Za potrebe volilne kampanje mora MOC brezplačno zagotoviti vsem organizatorjem volilne kampanje osnovno
informiranje volivcev v MOC o listi kandidatov oziroma kandidatu.
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(3) Za osnovno informiranje iz prejšnjega odstavka tega
člena se šteje predstavitev na desetih plakatnih mestih za klasično (drobno) plakatiranje in enem jumbo panoju.
(4) Vrste in število objektov in naprav za oglaševanje, ki pomenijo zadosten obseg osnovnega informiranja, določi MOC.
33. člen
(1) Oglaševalcem v MOC, ki za potrebe volilne kampanje
odstopijo potrebno število oglasnih mest, je MOC dolžna povrniti izpadli dohodek.
(2) Višina izpadlega dohodka se določi na podlagi ustrezne dokumentacije za obdobje zadnjih treh mesecev pred
odstopom oglasnega mesta. Če oglaševalec ne predloži ustrezne dokumentacije v roku enega meseca od končane volilne
kampanje pristojni občinski službi za komunalno gospodarstvo,
potem mu MOC ni dolžna povrniti izpadlega dohodka.
34. člen
Organizatorji volilne kampanje pridobijo prostor na objektih in napravah za oglaševanje na podlagi javne objave pogojev za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest. Mesta za
oglaševanje se razdelijo med organizatorje volilnih kampanj z
žrebanjem lokacij.
35. člen
Pristojna občinska služba za izvedbo volitev mora vsaj
60 dni pred dnevom volitev z javno objavo določiti pogoje za
pridobitev pravice do uporabe brezplačnih oglasnih mest. Postopek vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje direktor občinske
uprave med delavci MOC.
36. člen
Oglaševalci, ki so pridobili lokacije za postavitev objektov
in naprav za oglaševanje z javnim razpisom, morajo za potrebe
volilne kampanje odstopiti plakatna mesta za prvi krog volitev
za 30 dni, v primeru drugega kroga volitev pa še za 30 dni.
37. člen
(1) Na javno objavo se mora organizator volilne kampanje, ki si je vsaj 45 dni pred dnevom glasovanja odprl tudi
poseben žiro račun z oznako »za volilno kampanjo«, priglasiti
pisno v roku, ki je v objavi določen, sicer se pri dodelitvi oglasnih mest ne upošteva.
(2) Rok za priglasitev ne sme biti krajši od 15 dni.
38. člen
(1) Organizator volilne kampanje dodeljenih oglasnih mest
ne sme odstopiti drugim organizatorjem volilne kampanje.
(2) V primeru, da organizator volilne kampanje vseh dodeljenih oglasnih mest ne začne uporabljati, mora o tem v 24 urah
pisno obvestiti pristojno občinsko službo za komunalno gospodarstvo. Komisija teh oglasnih mest ne sme dodeliti ostalim
organizatorjem volilne kampanje.
39. člen
(1) Prelepljenje ali uničevanje propagandnih sporočil drugih organizatorjev volilne kampanje je prepovedano.
(2) Organizatorji volilne kampanje morajo takoj, najkasneje pa v 15 dneh po dnevu glasovanja, odstraniti vsa propagandna sporočila in očistiti objekte in naprave za oglaševanje in
njihovo neposredno okolico.
VII. TAKSE
40. člen
Komunalno takso po tem odloku plačujejo oglaševalci, ki
izvajajo oglaševanje v komercialne namene (v nadaljevanju:
taksni zavezanci) na objektih in napravah, ki so postavljeni
oziroma pritrjeni na nepremičninah, kjer ima MOC lastninsko,
stvarno ali katero drugo pravico.
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41. člen
Komunalne takse po tem odloku ne plačujejo:
– oglaševalci, ki v imenu humanitarnih organizacij, dobrodelnih društev ali za potrebe MOC, skladno z dovoljenjem
iz 30. člena tega odloka, oglašujejo posamezne tovrstne akcije
na lastnih objektih in napravah za oglaševanje, skladno s pogodbo, ki jo sklenejo z MOC,
– vojaške enote in zavodi, ko gre za oglaševanje v zvezi
z njihovo redno dejavnostjo, če z dovoljenjem iz 30. člena tega
odloka oglašujejo na lastnih objektih in napravah za oglaševanje,
– podjetja za napis imena, ki je skladen z zakonom in ne
presega velikosti površine 1 m2, vendar le za eno označbo na
zgradbi, ne glede na površino, na kateri se napis nahaja, če pa
je označb več, se štejejo kot reklamni napis,
– MOC za akcije turističnega, športnega ali kulturnega
pomena, ki jih sama organizira ali javnega značaja.
42. člen
Taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma z dnem pričetka uporabe, preneha pa
s potekom meseca, v katerem je taksni zavezanec obvestil
pristojno občinsko službo o odstranitvi taksnega predmeta in
ga tudi fizično odstranil oziroma v primeru tretjega odstavka
22. člena.
43. člen
(1) Taksni zavezanec je dolžan najkasneje v 15 dneh od
dneva nastanka taksne obveznosti nastanek taksne obveznosti
prijaviti pristojni občinski službi za komunalno gospodarstvo
MOC.
(2) Prijava mora vsebovati vse podatke, ki so potrebni za
določitev višine komunalne takse.
44. člen
(1) Komunalne takse se plačujejo po tarifi komunalnih
taks, ki je sestavni del tega odloka.
(2) Taksna tarifa določa taksne predmete in višino takse,
določeno v točkah. Vrednost točke znaša 0,025 € in se lahko
enkrat letno revalorizira skladno z rastjo cen življenjskih potrebščin.
45. člen
Vrednost takse je zmnožek vrednosti točke na dan zapadlosti plačila takse, števila točk na m2 posameznega taksnega
predmeta iz taksne tarife, kvadrature oglasne površine in števila dni trajanja taksne obveznosti.
46. člen
(1) Komunalne takse plačujejo taksni zavezanci na podlagi izdane odločbe, na način in v rokih, ki so v njej določeni.
(2) Dejstvo, da taksni zavezanec taksnega predmeta začasno ni uporabljal, pa o njegovi odstranitvi tudi ni obvestil
pristojne občinske službe, ne vpliva na odmero taksne obveznosti.
47. člen
Če taksni zavezanec odmerjene takse ne plača v določenem roku, se taksa prisilno izterja skupaj z zamudnimi
obrestmi.
48. člen
Za prisilno izterjavo komunalnih taks veljajo predpisi o
prisilni izterjavi prispevkov in davkov občanov.
VIII. NADZOR
49. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja inšpektorat MOC v skladu s svojimi pristojnostmi.
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50. člen
(1) Na podlagi odločbe komunalno-cestnega inšpektorja
MOC so oglaševalci dolžni odstraniti vse vrste oglaševanja in
objekte, na katerih se oglašuje z javnih površin in površin, na
katerih ima MOC lastninsko, stvarno ali katero drugo pravico, ki
nimajo ustreznega dovoljenja, kot je določeno s tem odlokom.
Če jih oglaševalec ne odstrani sam, jih na stroške oglaševalca
odstrani pooblaščeno podjetje.
(2) Kadar se oglaševalca iz prejšnjega odstavka ne da
ugotoviti, se odstranitev naloži pooblaščenemu podjetju na
stroške proračuna.
(3) Pritožba zoper odločbo izdano na podlagi tega člena
ne zadrži njene izvršitve.
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Priloga
Taksna tarifa
Številka
tarife
Tarifa 1

IX. KAZENSKE DOLOČBE
51. člen
(1) Z globo 1400 evrov se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali podjetnik posameznik, ki:
– ravna v nasprotju s 6. členom tega odloka,
– objektov ali naprav za oglaševanje ne označi z imenom
podjetja,
– objektov ali naprav za oglaševanje ne vzdržuje redno oziroma ne skrbi za njihov urejen videz oziroma videz
njihove neposredne okolice (prvi odstavek 27. člena tega
odloka),
– namesti obvestilno sredstvo/a v nasprotju z 29. členom
tega odloka. Kolikor le-ta ni znan, se kaznuje tistega, v čigar
korist je izvršeno nameščanje obvestilnih sredstev,
– ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 31. člena tega
odloka,
– ne prijavi taksnih predmetov pristojni službi MOC
(43. člen tega odloka).
(2) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz prvega
odstavka tega člena odgovorno osebo pravne osebe in posameznika.

Tarifa 2

Tarifa 3

52. člen
Z globo 400 evrov lahko komunalno-cestni inšpektor ali
občinski redar kaznuje posameznika, ki ga zaloti pri poškodovanju objektov in naprav za oglaševanje oziroma vsebine
oglasov.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
53. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– Odlok o oglaševanju v Mestni občini Celje (Uradni list
RS, št. 35/01),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javni snagi in videzu naselij v občini Celje (Uradni list RS, št. 54/94).
54. člen
Obstoječe pogodbe in dovoljenja za oglaševanje, pridobljene na podlagi določb Odloka o oglaševanju v Mestni občini
Celje (Uradni list RS, št. 35/01), prenehajo veljati s potekom
časa, za katerega so bile sklenjene.
55. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3505-0015/2007
Celje, dne 27. maja 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

Tarifa 4

Vrsta objekta ali naprave

Število točk
na m2/dan
Veliki ploskovni objekti in naprave
4,5
oglaševanja – plakatni panoji
Mali ploskovni objekti in naprave
oglaševanja – plakatni panoji
Mali ploskovni objekti in naprave
oglaševanja – obešanke na drogovih
javne razsvetljave
Volumski objekti in naprave
oglaševanja – plakatni stebri
Slikovno ali pisno obdelane stene
zgradb, površine gradbenih odrov,
svetlobne projekcije na stene zgradb
ali talne površine
Prenosljivi ulični panoji
Zastave
Veliki ploskovni objekti in naprave
6,5
oglaševanja – svetlobni panoji
Mali ploskovni objekti in naprave
oglaševanja – svetlobni panoji
Veliki ploskovni objekti in naprave
13,5
oglaševanja – rotopanoji
Veliki ploskovni objekti in naprave
oglaševanja – elektronski, svetlobni
prikazovalniki
Mali ploskovni objekti in naprave
oglaševanja – rotopanoji
Mali ploskovni objekti in naprave
oglaševanja – elektronski, svetlobni
prikazovalniki
Ulični transparenti
Slikovna oprema talnih javnih površin, konstrukcijskih elementov javne
infrastrukture
Slikovno ali pisno obdelana vozila,
ulični panoji, ki jih prenašajo ljudje
Zvočne naprave
2500

2357.

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Medlog
zahod – servisne dejavnosti Pišek

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) ter 17. člena Statuta Mestne občine
Celje (Uradni list RS, št. 45/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99,
117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine
Celje na seji dne 27. 5. 2008 sprejel

ODLOK
o občinskem lokacijskem načrtu Medlog zahod
– servisne dejavnosti Pišek
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sestavni del odloka o občinskem lokacijskem načrtu Medlog zahod – servisne dejavnosti Pišek, nadaljevanju: OLN,
je projekt Občinski lokacijski načrt Medlog zahod – servisne
dejavnosti Pišek, ki ga je pod številko 78/06 izdelal AR Projekt
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d.o.o. Sevnica, in je v skladu s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin
srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje
– Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 40/86, 4/88, 86/01),
ki obravnavano ureditveno območje namenja za poslovne stanovanjske dejavnosti.
II. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
2. člen
Ureditveno območje lokacijskega načrta se umešča v območje že sprejetih Prostorsko ureditvenih pogojev za obmestni
prostor Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 108/01) in jih na
delu zemljišč, navedenih v 4. členu tega odloka, razveljavlja.
III. PROGRAMSKA IZHODIŠČA
3. člen
Za potrebe izdelave lokacijskega načrta so bile izdelane
naslednje strokovne podlage, ki se upoštevajo pri realizaciji
OLN:
– Idejna komunalna rešitev za OLN Medlog – zahod (Navor, št. proj. 2/07, marec 2007);
– Idejni projekt elektrifikacije območja (Elektroinženiring
Lilija, št. proj. 31/2007);
– Strokovne podlage s področja upravljanja z vodami
(Hidrosvet d.o.o., št. proj. 17/07).
IV. OBSEG IN MEJE OLN
4. člen
Ureditveno območje OLN zajema zaključeno območje med
avtocesto A1, odsek št. 0040 Celje – Arja vas, km 4,500 in lokalno
cesto LC 032080 ter vključuje parcele 213, 242/1, 242/2, 259/2,
259/3 212/3, 240, 239/1 in 2099/1, vse k.o. Medlog. Območje
med obema cesta je obremenjeno s povečanim hrupom, zato je
iz prostorskega vidika primerno za načrtovane dejavnosti.
V. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO POVRŠIN
5. člen
(1) Ureditveno območje OLN zajema parcele: 213, 242/1,
242/2, 259/2, 259/3, 212/3, 240. 239/1 in 2099/1, vse k.o.
Medlog.
OLN je glede na plansko možnost gradnje razdeljen na
dve fazi:
(2) 1. faza, ki je po veljavnem prostorskem planu zazidljiva ter zajema parcele: 213, 242/1, 242/2, 259/2, 259/3, 240,
239/1 in 2099/1, vse k.o. Medlog. Območje je glede na lastništvo zemljišč razdeljeno na kare 1 in kare 2.
(3) 2. faza – rezervat predstavlja 1. območje kmetijskih
zemljišč, ki po sedaj veljavnem prostorskem planu niso zazidljiva in se z OLN opredelijo kot območje dolgoročnega rezervata
za širitev dejavnosti, kjer pa so, glede na veljavno namensko
rabo 1. območja kmetijskih zemljišč, mogoči posegi, kot jih za
taka zemljišča opredeljuje veljavna zakonodaja
VI. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN ZUNANJE UREDITVE
6. člen
(1) Kare 1 zajema parcele 241/1, 242/2, 259/2, 259/3
in 213, k.o. Medlog, ki so v lasti Pišek Peter s.p., kare 1 je
namenjen za servisne in poslovne dejavnosti: pisarne, skladišča, parkirišča za tovorna vozila, bencinsko črpalko za lastne
potrebe, stanovanja za zaposlene. Območje kare 1 je mogoče
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tudi delno razširiti v območje trenutno opredeljene dovozne
ceste parc. št. 2099/1, k.o. Medlog, v skladu z izvzemom iz take
opredelitve ter s sporazumom z Mestno občino Celje oziroma
v soglasju z upravljavcem ceste ter ob pogoju, da ne bo onemogočen dostop do parcele 240, k.o. Medlog.
(2) Kare 2 zajema parceli 240 in 239/1, k.o. Medlog, ki so
v lasti Kelner Branka iz Lopate 52, in je namenjen adaptaciji ali
rekonstrukciji obstoječih objektov, gradnji poslovnih objektov
oziroma spremembi namembnosti obstoječe stanovanjske hiše
v poslovni objekt. Mogoča je tudi gradnja poslovno-stanovanjskega objekta, gradnja samo stanovanjske hiše ni mogoča,
potrebno je upoštevanje odmika od avtoceste.
(3) I. faza – Natančnejši gabariti objektov v kareju 1 in
kareju 2 niso predpisani, omejeni so le s predpisano gradbeno
mejo (GM) v skladu z 89. členom Uredbe o prostorskem redu
Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) – to je črto, ki jo novozgrajeni oziroma načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se
je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notranjost zemljišča.
Pri umeščanju objektov v prostor je potrebno upoštevati
veljavno zakonodajo iz področja varstva pred požarom ter odmike od prometne in komunalne infrastrukture.
Pri gabaritih in legi objektov je potrebno upoštevati tudi
razpoložljivi prostor ter zagotavljanje ustreznih in potrebnih
parkirnih in manipulacijskih površin.
Višinske kote v obeh karejih so prilagojene poplavni varnosti oziroma ukrepom za zagotavljanje poplavne varnosti iz
točke 6.1. in znašajo glede na usmeritve Strokovnih podlag s
področja upravljanja z vodami (proj. Hidrosvet, št. 17/07):
– kare 1 – kote platojev na višini 250.30 m,
– kare 2 – kota obstoječe zunanje ureditve je na višini
249.00 m.
(4) II. faza – rezervat na parceli 212/3, k.o. Medlog – predstavlja po sedaj veljavnem Celjskem prostorskem planu 1. območje kmetijskih zemljišč
VII. VODNOGOSPODARSKE UREDITVE
7. člen
(1) Stanje:
Območje lokacijskega načrta Pišek Peter s.p. leži na
desnem bregu Podsevčnice, ki se izliva v Sušnico. Kare 1 leži
na koti 250.00 m, kare 2 pa na koti 249.00 m, kar je cca 1.10 m
nižje od kareja 1. Kare 1, ki je namenjen za potrebe poslovnih
in servisnih dejavnosti Pišek Peter s.p., je razdeljen na dva
dela, ki ju razdeljuje dovozna cesta (javno dobro) in ob njej
obstoječi jarek za odvod meteornih voda iz avtoceste.
Na lokalni cesti je obstoječi most čez Podsevčnico neprimernega propusta in povzroča dvig gladine ob nastopu visokih
voda. Dol vodno od mostu se v Podsevčnico izliva jarek, ki
poteka vzhodno ob predvidenem območju pozidave. V jarek se
izliva tudi odvodni jarek meteornih voda iz avtoceste.
Območje lokacijskega načrta je lahko ob visokih vodah
potoka Podsevčnice poplavljeno, kot izhaja iz smernic ARSO
(št. 35001 – 661/2006 z dne 23. 3. 2007) in strokovnih podlag.
Pogoj smernic je bil lokacijski načrt uskladiti z idejno zasnovo
ureditve Savinje s pritoki na območju Mestne občine Celje
(št. proj. 127/05 Hidrosvet, oktober 2005) in predvideti ukrepe
za izboljšanje poplavne varnosti.
(2) Ukrepi:
Za izboljšanje poplavne varnosti obravnavanega območja so bile izdelane Strokovne podlage s področja upravljanja
z vodami in hidrološko-hidravlična analiza (proj. Hidrosvet,
št. 17/07), ki narekujejo naslednje ukrepe:
1. Pogoj za realizacijo zazidalnega načrta in zagotovitev
boljših poplavnih razmer na tem območju je zamenjava mostne
konstrukcije na mostu na cesti Celje – Medlog v profilu P 16
(km 0,3 + 29,52). Spodnji rob mostne konstrukcije je potrebno
izvesti na koti 250,22 m. Premostitev mora biti izvedena brez
vmesnih opornikov oziroma z oporniki izven korita, izvesti se
mora tudi kamnito zavarovanje struge.

Stran

6100 /

Št.

56 / 6. 6. 2008

2. Potrebno je vzdrževati strugo Podsevčnice od P6 do
P19 v skladu s projektom Ureditev Podsevčnice od km 0,113–
2,743 (proj. 62/86 Nivo Celje).
3. Za povečanje poplavne varnosti stanovanjskega objekta Kelner v Kareju 2 je potrebno zaledne vode odvajati po jarku
vzporedno z avtocesto do Sušnice.
4. Ureditveno območje Kareja 1 za potrebe Pišek Peter
s.p. mora biti izvedeno na koti 250,30m.
VIII. PROMETNA, KOMUNALNA, ENERGETSKA
IN TELEPRENOSNA INFRASTRUKTURA
8. člen
Cestno omrežje:
(1) Ureditveno območje OLN se na lokalno cesto LC 032080
navezuje preko obstoječega priključka NKC 535210 (odcep Pliberšek), parc. št. 2099/1, k.o. Medlog, in predstavlja javno dobro.
V dogovoru s pristojno službo Mestne občine Celje se lahko prosti
profil nekategorizirane ceste NKC 535210 tudi zmanjša, vendar
mora omogočiti neoviran dostop do domačije Kelner (smernice
MOC, št. 351-005/2006 4320 – SJ/271 z dne 5. 10. 2006) in omogočiti delovanje jarka za odvod meteornih vod iz avtoceste.
(2) Cesta je zaradi bližine avtocestnega priključka najprimernejša za dostop, vendar je potrebna rekonstrukcija le-te, v
takšni meri, da bo omogočala promet tovornih vozil, predvsem
v smislu širine in varnosti pešcev. Zato se dostop za tovorna vozila do servisne dejavnosti Pišek predvidi po Cesti na Ostrožno,
ki je rekonstruirana. Po rekonstrukciji ceste Medlog–Lopata, se
dostop za tovorna vozila, dovoli tudi po omenjeni cesti.
(3) Ureditveno območje lokacijskega načrta bo namenjeno
tudi parkiranju tovornih vozil. Parkirne in povozne površine bodo
delno asfaltirane delno tlakovane. Na podlagi Idejne komunalne
rešitve (Navor, št. proj. 02/07) ponikanje meteornih vod ni mogoče, zato so predvideni zadrževalni bazeni, katerih prelivi so
speljani v meteorno kanalizacijo z iztokom v meteorni odvodnik.
Vse meteorne vode s streh predvidenih objektov se zadržujejo v
zadrževalnih bazenih, meteorne vode iz manipulativnih površin
se zbirajo preko požiralnikov v oljne lovilce, ki so speljani v zadrževalne bazene z iztokom v bližnji meteorni odvodnik.
(4) Odvodnjavanje avtoceste se ne sme poslabšati in pred
izdajo gradbenega dovoljenja si mora investitor od upravljalca
avtoceste DARS d.d. pridobiti soglasje k projektnim rešitvam
zaradi gradnje v varovalnem pasu.
Električno omrežje:
V skladu s smernicami Elektro Celje d.d.
št. 1/21-51045/06-DF je bilo potrebno za območje lokacijskega
načrta izdelati idejno zasnovo rešitve elektrifikacije.
Iz idejnega projekta Elektroinženiring Lilija d.o.o. (št. proj.
31/2007) je razvidno, da je za napajanje načrtovanih objektov
potrebno cca 167,9 kW priključne električne moči. V ta namen
je predvidena nova TP Pišek Peter, moči 250 kVA, 10(20)/0,4
kV, ki se priključuje na daljnovod kV Medlog. Načrtovana TP je
predvidena kot kontejnerska tipska TP kovinske ali betonske
izvedbe dimenzij cca 3.00 x 3.00 m, lahko je prosto stoječa ali
vgrajena v katerega od načrtovanih objektov.
Vodovod:
Javni vodovod PL Ø 200 mm, ki je del osrednjega vodovodnega sistema Celja, poteka ob javni poti. Priključitev na javno
vodovodno omrežje je mogoča z izvedbo priključkov iz cevi DN
80. Izvedeno mora biti tudi hidrantno omrežje, ki mora biti del
internega vodovodnega omrežja.
Kanalizacija – odvod fekalnih in meteornih voda:
(1) Na območju lokacijskega načrta še ni zgrajenega javnega kanalizacijskega omrežja, v skladu z Idejno zasnovo
komunalne rešitve (Navor, št. proj. 02/07) so za odvajanje
meteornih in fekalnih voda predvideni naslednji ukrepi:
(2) Fekalna kanalizacija:
Sanitarne odpadne vode se bodo odvajale gravitacijsko
na sekundarni kanal S-11.1 na Lopati ter z izgradnjo črpališč
za odpadne vode po potrebi.
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Odpadne vode iz servisnih delavnic in avtopralnice bodo
predčiščene v lastni čistilni napravi in nato odvajane v javno
kanalizacijo.
Sanitarne odpadne vode se bodo priključevale na javno
kanalizacijo v revizijskih jaških. V javno sanitarno kanalizacijo
se bodo odvajale vode, ki ustrezajo Uredbi o emisiji snovi pri
odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z
gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila vozil ter pralnic za
motorna vozila (Uradni list RS, št. 10/99, 40/04), Pravilniku o
prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter
pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 35/96, 29/00)
in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod
in vode v javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05).
(3) Meteorna kanalizacija:
Meteorne vode iz manipulativnih površin se bodo odvajale ločeno v meteorno kanalizacijo. Zaradi geologije terena
ponikovanje meteornih voda ni mogoče, zato so predvideni
zadrževani bazeni deževnih vod, katerih prelivi so speljani v
meteorno kanalizacijo z iztokom v meteorni odvodnik.
Vse meteorne vode s streh predvidenih objektov se bodo
zadrževale v zadrževalnih bazenih in spuščajo v bližnji meteorni odvodnik. Meteorne vode iz manipulativnih površin se bodo
zbirale preko požiralnikov in peskolovov v oljne lovilce, ki so
speljani v zadrževalne bazene z iztokom v meteorni odvodnik.
Vsi iztoki v površinske meteorne odvodnike so opremljeni z
loputami za preprečevanje pretoka ob visokih vodah. Prispevne
površine so razdeljene na zahodni in vzhodni del.
Na meteorno kanalizacijo se bodo priključevale odpadne
vode v skladu z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih
vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za
vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila (Uradni list RS, št. 10/99), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih vod in vode v javno kanalizacijo (Uradni list
RS, št. 47/02) in Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02).
Daljinsko ogrevanje na zemeljski plin:
Na obravnavanem območju je zgrajeno nizkotlačno (p=
0,1 bar) plinovodno omrežje, od katerega je mogoč priključek
za potrebe načrtovanega kompleksa.
Telefonsko omrežje, kabelsko razdelilni sistem:
Na obravnavanem območju ni zgrajenega javnega TK
omrežja. Najbližje telefonsko omrežje je ob lokalni cesti, od
koder je mogoč priključek do obravnavanega območja, vzporedno je mogoča tudi trasa KRS. Vse telekomunikacijske kable
je potrebno uvleči v zaščitne cevi iz plastične mase.
IX. VARSTVO OKOLJA
9. člen
Varovanje kulturne dediščine:
Območje OLN ne posega v evidentirana območja kulturne
dediščine. Ob morebitni najdbi arheološke ostaline, je potrebno
najdbo zavarovati nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi
takoj obvestiti pristojno strokovno javno služba za varstvo kulturne dediščine, ki situacijsko dokumentira v skladu z določili
arheološke stroke.
Varstvo pred hrupom:
Območje OLN leži ob avtocesti in je v skladu z Uredbo
o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS,
št. 105/05) opredeljeno s IV. stopnjo varstva pred hrupom
kar pomeni, da je takšno območje namenjeno industrijskim,
skladiščnim in servisnim dejavnostim ter hrupnejšim komunalnim dejavnostim, za katere veljajo mejne dnevne ravni hrupa
65 dba in nočne ravni hrupa 75 dba. Investitor mora zagotoviti,
da pri njegovih dejavnostih ne bodo presežene zakonsko dovoljene ravni hrupa na sosednjem zemljišču, priporoča se izvedba
protihrupne zaščite med karejem 1 in karejem 2.
Varstvo zraka:
Kot energetski vir ogrevanja je predviden zemeljski plin.
Pri načrtovanih dejavnostih morajo biti izvedeni vsi ukrepi, da
ne bo prišlo do izpuščanja prekomernih emisij v zrak.
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Odpadki:
Za komunalne odpadke ja potrebno urediti zbirno mesto
za zabojnik, ki mora imeti zagotovljen dostop za komunalno
vozilo. Posebne odpadke je potrebno zbirati v ločenih posodah in poskrbeti za odvoz organizacije, ki je pooblaščene
za zbiranje posebnih odpadkov (olj, nafte, odpadnih maziv,
akumulatorjev).
X. REŠITEV IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
10. člen
Ureditveno območje OLN se nahaja na območju, ki je na
osnovi Ocene potresne ogroženosti RS, marec 2006 (Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje) uvrščeno v VII. stopnjo MCS, kar mora biti upoštevano v projektni
dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Naselje Medlog zahod predstavlja primestno naselje
pretežno ruralnega značaja, z manj kot 5000 prebivalcev. V
skladu z Zakonom o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni
list RS, št. 57/96) mora biti I. plošča predvidenih objektov
dimenzionirana tako, da vzdrži porušitev objekta v primeru
potresa.
Obravnavano območje se z vodo oskrbuje iz obstoječega vodovoda PL ø 200 mm, ki je del Osrednjega vodovodnega
sistema Celje. Voda za gašenje požara je zagotovljena iz vodovodnega omrežja preko obstoječih nadzemnih hidrantov.
V območju OLN so opredeljene gradbene meje možnih
posegov. Dovoz do načrtovanih karejev je po obstoječi dovozni cesti parc. št. 2099/1, k.o. Medlog, ki omogoča dovoz
gasilnim avtomobilom. Tudi manipulacijske površine ob objektih morajo biti načrtovane tako, da bodo omogočale dovoz
gasilnim avtomobilom in zagotavljale pogoje za intervencijska
vozila ter izpolnjevale pogoje za varen umik v skladu z zakonom o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
Kot sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt bo izdelana študija požarne varnosti. Pred
izdajo gradbenega dovoljenja, je k projektni rešitvi pridobiti
požarno soglasje od Uprave RS za zaščito in reševanje.
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XII. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH,
OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
12. člen
Gabariti objektov v območju lokacijskega načrta so predpisani z gradbenimi mejami, ki jih načrtovani objekti ne smejo
presegati. Območji Kareja 1 in Kareja 2 je mogoče povečati
v območje trenutno opredeljene javne ceste parc. št. 2099/1,
k.o. Medlog, ob upoštevanju izvzema iz opredeljene rabe ter
pogojev Mestne občine Celje.
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Na stavbnih zemljiščih je dopustna postavitev oglaševalskih elementov za lastno oglaševanje in oglaševanje v komercialne namene: totemi, napisi na objektih, veliki oglasni panoji
kot del plašča objektov do višine načrtovane gradnje.
Dopustna odstopanja pri izvedbi tras komunalnih, prometnih in vodnogospodarskih ureditev so mogoča zaradi boljših
tehničnih in strokovnih rešitev ob pogoju, da so le-te usklajene
z upravljavci tangirane infrastrukture in da so predlagane rešitve usklajene z osnovnim konceptom lokacijskega načrta.
XIII. KONČNE DOLOČBE
13. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem
zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
14. člen
(1) Z dnem sprejetja Odloka o občinskem lokacijskem
načrtu Medlog zahod – območje servisnih dejavnosti Pišek
se v obsegu OLN razveljavijo Prostorsko ureditveni pogoji
za obmestni prostor mestne Občine Celje (Uradni list RS,
št. 108/01).
(2) Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo
pristojne inšpekcijske službe.
(3) Veljavnost OLN preneha v skladu z 98. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) po
sprejetju občinskega prostorskega načrta, če le-ta v odloku
o ugotovitvi skladnosti, kateri občinski prostorski izvedbeni
načrti so v nasprotju z občinskim prostorskim načrtom, tako
določi.
15. člen
Ta odlok začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3505-00010/2007
Celje, dne 27. maja 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

XI. ETAPNOST IZVAJANJA
11. člen
Posege, ki so v ureditvenem območju lokacijskega načrta, je mogoče izvajati postopno v takšnem obsegu, da je
zagotovljena funkcija posameznih objektov in naprav in da se
s tem ne poslabšujejo razmere na celotnem območju.
Predpogoj za izgradnjo objektov predvidenih s tem lokacijskim načrtom, je skladno s 7. členom tega odloka izgradnja
mostu čez Podsevčnico. Predpogoj za izvedbo je prav tako
zagotovitev poplavne varnosti na območju obstoječega stanovanjskega objekta, kolikor se le-ta ohrani, v skladu z ukrepi
predvidenimi v strokovnih podlagah.
Prav tako je predpogoj za izvedbo objektov izgradnja
komunalne in meteorne kanalizacije v skladu z 8. členom
tega odloka ter izgradnja TP postaje ter ostale komunalne in
energetske infrastrukture.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Mestne občine Celje za leto 2008

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 46. člena Statuta Mestne občine
Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98 in 28/99,
117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine
Celje na seji dne 27. 5. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Mestne občine Celje za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Mestno občino Celje za leto 2008
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
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2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV

I.

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

75.491.427

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

35.798.441

DAVČNI PRIHODKI

29.523.273

700 DAVKI NA DOHODEK
IN DOBIČEK

19.932.970

70

71

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

8.042.255

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE

1.548.048

NEDAVČNI PRIHODKI

6.275.168

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKIH OD PREMOŽENJA

1.789.524

711 TAKSE IN PRISTOJBINE
712 DENARNE KAZNI
713 PRIHODKI OD PRODAJE
BLAGA IN STORITEV
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
72

v evrih

KAPITALSKI PRIHODKI
720 PRODAJA OSNOVNIH
SREDSTEV
721 PRODAJA ZALOG
722 PRODAJA ZEMLJIŠČ
IN NEMATERIALNEGA
PREMOŽENJA

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
42

43

0
50.568.231

420 NAKUP IN GRADNJA
OSNOVNIH SREDSTEV

50.568.231

INVESTICIJSKI TRANSFERI

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PROR. UPORABNIK

2.238.259
978.835
1.259.424

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK,
PRIMANJKLJAJ (I- II)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

0

750 PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

0

751 PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV

0

752 KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

69.229
182.862
4.094.557
12.290.040

0

6.913.391

INVESTICIJSKI ODHODKI

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM

138.996

3.390.040

459.918

8.900.000

–7.260.651

440 DANA POSOJILA

0

PREJETE DONACIJE

132.158

730 PREJETE DONACIJE
IZ DOMAČIH VIROV

441 POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV

0

132.158

731 PREJETE DONACIJE
IZ TUJINE

442 PORABA SREDSTEV KUPNIN
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0

0

TRANSFERNI PRIHODKI

27.270.788

740 TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ

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

0

27.270.788

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

82.752.078

40

TEKOČI ODHODKI

15.046.008

73

74

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

2.695.227

VI.

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE

8.200.000

50

ZADOLŽEVANJE

8.200.000

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

8.200.000

VIII.

ODPLAČILA DOLGA

876.314

55

ODPLAČILA DOLGA

876.314

550 ODPLAČILA DOMAČEGA
DOLGA

876.314

422.163
11.674.860
193.250

IX.

60.508

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

63.035

14.899.580

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)

7.323.686

343.053

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI+VII-VIII-IX)

7.260.651

7.183.218

STANJE NA RAČUNIH 31. 12. 2007

333.580
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Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke
– konta.
4. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna
odloča na predlog neposrednega uporabnika župan. Med
glavnimi programi v okviru področja proračunske uporabe lahko prerazporedi največ 20% glavnega programa v sprejetem
proračunu, med podprogrami v okviru glavnega programa pa
skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati 15% obsega podprograma v sprejetem
proračunu.
Župan s poročilom o izvrševanju polletnega proračuna
in zaključnega računa poroča občinskemu svetu o veljavnem
proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Prevzete obveznosti iz tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih
programov.
6. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za
več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
7. člen
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini
50.075,11 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 8.400,00 evrov
župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
8. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člen ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 2.100,00 evrov odpiše oziroma
delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2008 lahko zadolži do višine
8.200.000,00 eurov za financiranje investicij:
– Investicije »Izgradnja OŠ Frana Kranjca v Celju« in
– Investicij, ki so sofinancirane iz sredstev EU (RCERO
in projekti financirani iz sredstev SVLR).
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6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-00004/2008
Celje, dne 27. maja 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

2359.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Spodnja Dobrova

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 61. člena
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in
17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 45/95,
77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) na
seji dne 27. 5. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Spodnja Dobrova
1. člen
V skladu s Spremembami in dopolnitvami prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta
1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta
1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan
(Uradni list SRS, št. 40/86 in 4/88 in Uradni list RS, št. 86/01)
se Prostorski ureditveni pogoji za območje Spodnja Dobrova
(Razvojni Center Celje – TOZD Planiranje, proj. št.: 83/86 in
Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Spodnja Dobrova; Uradni list SRS, št. 36/88 in Uradni list RS,
št. 99/01) spremenijo in dopolnijo po projektu, ki ga je izdelalo
podjetje Vizura – Vitez d.o.o., proj. št.: 37/2007.
2. člen
1. člen odloka (Uradni list SRS, št. 36/88) se dopolni tako,
da se na koncu doda nov odstavek, ki glasi:
»Prostorski ureditveni pogoji za območje Spodnja Dobrova (Razvojni Center Celje – TOZD Planiranje, proj. št.: 83/86)
se spremenijo in dopolnijo po projektu, ki ga je izdelalo podjetje
Vizura – Vitez d.o.o., proj. št.: 37/2007.«
3. člen
5. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu doda nov
odstavek, ki se glasi:
»Območje nezazidanih stavbnih zemljišč se dopolni s parcelama 404/1 in 405, k.o. Spodnja Hudinja in se nanaša na območje z oznako 3c, ki je namenjeno za gradnjo stanovanjskih
objektov in gospodarskih objektov za kmetijske namene.«
4. člen
Pogoji za izrabo in kvaliteto gradnje so podani v projektu
iz 2. člena Odloka.
5. člen
Pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje so
predpisani v 6. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Spodnja
Dobrova (Uradni list RS, št. 99/01), ki je nadomestil 6. člena
osnovnega odloka (Uradni list SRS, št. 36/88); spremenjeni
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6. člen odloka se dopolni še z možnostjo gradnje enostavnih
objektov, med katere sodijo objekti za lastne potrebe, ograje ter
pomožni infrastrukturni objekti v skladu z veljavno zakonodajo
in veljajo za celotno območje navedenega PUP.
6. člen
Besedilo 7. člena Odloka (Uradni list SRS, št. 36/88) se v
»Pogojih komunalnega urejanja« dopolni z novim besedilom,
ki glasi:
»Dovozna cesta do obravnavanega območja 3c poteka
po privatnih zemljiščih parcelne številke 414, 409 in 427/2, k.o.
Spodnja Hudinja in se priključuje na javno občinsko pot preko enega priključka. Investitor si mora urediti ustrezno pravico
uporabe navedenih zemljišč. Dovozno cesto je potrebno urediti
tako, da bo omogočala prevoz osebnih vozil, vozil za potrebe
kmetijske dejavnosti, po potrebi tudi interventnih vozil. Parkirišča
za osebna vozila in manipulacijske površine morajo biti urejene
na dvorišču stanovanjskega oziroma kmetijskega objekta.
Obravnavano območje je mogoče z vodo oskrbovati iz
obstoječega vodovoda PLΦ40 mm, ki je del Osrednjega vodovodnega sistema Celja.
Odpadne vode:
Odpadne komunalne vode je potrebno v skladu s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode
(Uradni list RS, št. 105/02) pred izpustom v površinski odvodnik
očistiti v individualni čistilni napravi, na območju obravnavane spremembe PUP namreč ni izgrajenega kanalizacijskega
omrežja.
Meteorne vode iz strešin in utrjenih površin za mirujoči
promet morajo biti speljane preko načrtovane meteorne kanalizacije v cevni zadrževalni bazen meteornih vod. Iz zadrževalnega bazena se meteorne vode preko dušilnega elementa
speljejo v obstoječi meteorni jarek, ki poteka po robu parcele.
Površine za mirujoči promet (dvorišča in dovozni priključki)
morajo biti izvedene iz betonskih tlakovcev ali travnih plošč,
ostale površine ob objektih pa morajo biti zatravljene in hortikulturno urejene.
Meteorne vode iz dovozne ceste se odvajajo preko požiralnikov z LTŽ rešetkami v obstoječi meteorni jarek.
Predlagane objekte je mogoče priključiti na obstoječe TK
omrežje.
Elektrika za napajanje predlaganih objektov je na razpolago na NN omrežju Zgornja Hudinja, ki se napaja iz TP
Dobojska.
Naselje Spodnja Dobrova leži na območju energetske
oskrbe z zemeljskim plinom iz distribucijskega omrežja Celja.
Upravljavec omrežja zemeljskega plina na obravnavanem območju še nima izgrajenega plinovodnega omrežja. Do izgradnje
plinovodnega omrežja je mogoče ogrevanje na plin iz plinskih
cistern ali na lahko kurilno olje.
Za odpadke mora imeti vsak objekt urejeno zbirno mesto
za zabojnik za mešane komunalne odpadke.
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo
pred požarom:
Iz smernic RS, Ministrstva za okolje in prostor, ARSO,
Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja Savinje
(št. 35001-359/2007-2 z dne 8. 8. 2007) izhaja, da območje ni
poplavno ogroženo in da se obravnavana lokacija ne nahaja
na območju vodovarstvenih pasov vodnih virov.
Iz Geotehničnega poročila o pogojih temeljenja objektov
(GEO Sergej Venturini s.p., proj. št. 790/06) izhaja, da je konfiguracija terena kot tudi geološka zgradba stabilna in primerna
za predvideno pozidavo. Pri podkletenih objektih je potrebno
ob dnu temeljev izvesti horizontalno drenažo, izpust drenaže
se mora predvideti v meteorno kanalizacijo.
Ureditveno območje obravnavanega PUP se nahaja na
območju, ki je na osnovi Ocene potresne ogroženosti Republike Slovenije, marec 2006 (Ministrstvo za obrambo, Uprava
RS za zaščito in reševanje) uvrščeno v VII stopnjo MCS, kar
mora biti upoštevano v projektni dokumentaciji za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
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Naselje Spodnja Dobrova leži izven mesta Celje in
predstavlja primestno naselje mešanega značaja (stanovanjski objekti in objekti kmetijskih dejavnosti) z manj kot 5000
prebivalcev. V skladu z Zakonom o graditvi in vzdrževanju
zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) mora biti I. plošča stanovanjske hiše dimenzionirana tako, da vzdrži porušitev objekta
v primeru potresa.
Obravnavano območje se z vodo oskrbuje iz obstoječega vodovoda PLΦ40 mm, ki je del Osrednjega vodovodnega
sistema Celja. Obstoječe vodovodno omrežje ne zagotavlja
požarne vode, protipožarna varnost bo zagotovljena iz najbližje gasilske enote, ki je oddaljena cca 2 km (Gasilsko društvo
Lokrovec, Stalna gasilska enota Dečkova cesta, Celje).
Odmiki med objekti morajo biti takšni, da zagotavljajo
požarno varnost, omogočajo dovoz gasilnim avtomobilom
in delovne površine za intervencijska vozila in izpolnjujejo
pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja.
Kot sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za posamezne objekte je potrebno izdelati zasnovo požarne varnosti. Pred izdajo gradbenega dovoljenja, je
potrebno k projektni rešitvam pridobiti požarno soglasje od
Uprave RS za zaščito in reševanje.
Parcela 405, k.o. Spodnja Hudinja meji na parcelo 399
k.o. Spodnja Hudinja, na kateri je gozdna površina, ki je z
Odlokom o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni
občini Celje (Uradni list RS, št. 12/07) opredeljena kot gozd
s posebnim namenom. Oddaljenost obravnavanega območja
od najbližje točke gozdnega roba je cca 46 m kar pomeni, da
načrtovana prostorska ureditev nima vpliva na gozd.«
Besedilo 7. člena Odloka »Pogoji za varovanje okolja«
se dopolni z novim besedilom, ki glasi:
»Območje sprememb in dopolnitev PUP sodi v skladu z
Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni
list RS, št. 15/05) v III. stopnjo varstva pred hrupom. Eventualne kmetijske dejavnosti morajo pri svoji dejavnosti upoštevati
navedeno uredbo kakor tudi drugo okoljsko zakonodajo in
zagotavljati, da emisije v okolje ne bodo prekoračene.
Načrtovano območje 3c ne leži v območju varstva naravne dediščine.
Nepozidane površine ob objektih je potrebno ozeleniti in
hortikulturno zasaditi. Eventualne oporne zidove je potrebno
ozeleniti s popenjalkami. Za zasaditve se ob gozdnih robovih
predlaga zasaditev z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi
vrstami.
Območje sprememb in dopolnitev PUP meji na parcelo
399, k.o. Spodnja Hudinja na kateri je delno gozdna površina, ki je od obravnavanega območja oddaljena cca 46 m
kar pomeni, da načrtovana prostorska ureditev nima vpliva
na gozd.
Na obravnavanem območju ni izgrajenega kanalizacijskega omrežja, zato je potrebno odpadne komunalne vode
pred izpustom v površinski odvodnik očistiti v individualni
čistilni napravi v skladu s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju
komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 105/02).
Meteorne vode iz strešin in utrjenih površin za mirujoči
promet morajo biti speljane preko načrtovane meteorne kanalizacije v cevni zadrževalni bazen meteornih vod. Iz zadrževalnega bazena se meteorne vode preko dušilnega elementa
speljejo v obstoječi meteorni jarek, ki poteka po robu parcele.
Površine za mirujoči promet (dvorišča in dovozni priključki)
morajo biti izvedene iz betonskih tlakovcev ali travnih plošč,
ostale površine ob objektih pa morajo biti zatravljene in hortikulturno urejene.
Meteorne vode iz dovozne ceste se odvajajo preko požiralnikov z LTŽ rešetkami v obstoječi meteorni jarek.«
7. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem
zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje in na
Upravni enoti Celje.
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8. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3505-0005/2007
Celje, dne 27. maja 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

2360.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
lokacijskem načrtu Tehnološki park Celje

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 61. člena
v povezavi s 97. in 98. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 17. člena Statuta Mestne
občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98,
28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) na seji dne 27. 5. 2008
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o lokacijskem načrtu Tehnološki park Celje
1. člen
(1) S tem odlokom se skladno s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin
srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje
– Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88 ter
Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98 in 86/01) ter skladno z
Odlokom o lokacijskem načrtu Tehnološki park Celje (Uradni list
RS, št. 91/05) sprejmejo Spremembe in dopolnitve lokacijskega
načrta Tehnološki park Celje.
(2) Projekt je izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o.,
Celje, številka projekta 320/07.
(3) Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta se nanašajo na izgradnjo izvenivojskih povezav preko Kidričeve ceste
in med objekti Tehnopolis na severovzhodnem delu območja
Tehnološkega parka ter RITS na jugovzhodnem delu območja
ZN »Gospodarska cona v Celju« – ZN Industrija JUG.
(4) Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, tekstualni in grafični del projekta iz drugega odstavka tega člena so
sestavni del odloka.
2. člen
Spremeni se 4. člen odloka tako, da se tretji odstavek
– spisek parcel – dopolni s parcelnimi številkami št. 1719/2,
1724/1, 1609/1 in 1620/1, vse k.o. Spodnja Hudinja.
3. člen
Spremeni se 13. člen odloka tako, da se poglavje (1) Pešpoti dopolni s stavkom »Povezave med objekti ali območji so
lahko tudi izvenivojske, predvsem povezave preko prometnih
površin«.
4. člen
Spremeni se 18. člen tako, da se prvi stavek zadnjega
odstavka spremeni tako, da se glasi: »Odstopanja so možna
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le v območju izključne rabe kot jih določa ta OLN, razen kadar
gre za prometne povezave s sosednjimi območji, pri čemer
pa morajo biti spremembe v skladu z mnenji nosilcev urejanja
prostora, ki so pridobljeni k temu OLN.«
V delu parcel, ki posegajo na območje ZN »Gospodarska cona v Celju« – ZN Industrija JUG, se spremeni 5. člen
odloka tako, da se prvi odstavek poglavja Tolerance dopolni
s stavkom »Povezave med objekti ali območji so lahko tudi
izvenivojske, predvsem povezave preko prometnih površin«.
5. člen
Vse ostale določbe veljavnega odloka ostanejo nespremenjene.
6. člen
Za del območja, ki je predmet obravnavanih sprememb
in dopolnitev in sega na območje Zazidalnih načrtov Gospodarska cona v Celju« – Industrija JUG, z dnem veljavnosti
tega odloka preneha veljati Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnih načrtih »Gospodarska cona v
Celju«.
7. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih
službah Mestne občine Celje in na Upravni enoti Celje – Oddelku za okolje in prostor.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe za posamezna področja.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-00015/2003
Celje, dne 27. maja 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

2361.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi JZ SOCIO – Javnega zavoda za
socialno varstvene dejavnosti Celje

Na podlagi 3. člena in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96,
31/00 in 36/00), 43. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list
RS, št. 54/92, 56/92, 42/94, 41/99 in 26/01) ter 8. 17. in 61. člena
Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96,
37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet
Mestne občine Celje na seji 27. 5. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi JZ SOCIO – Javnega zavoda
za socialno varstvene dejavnosti Celje
1. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ime zavoda je: JZ SOCIO – Javni zavod za socialno
varstvene dejavnosti Celje.
Skrajšano ime zavoda je: JZ SOCIO Celje.
Sedež zavoda je: Kocenova ulica 8, 3000 Celje.«.

Stran

6106 /

Št.

56 / 6. 6. 2008

2. člen
Spremeni se 13. člen tako, da se glasi:
»Organ upravljanja je svet zavoda. Svet zavoda sestavljajo:
– trije predstavniki/ce ustanovitelja, ki jih imenuje Mestni
svet Mestne občine Celje;
– en predstavnik/ca delavcev, ki je izvoljen s tajnimi volitvami s strani zaposlenih v zavodu in
– en predstavnik/ca zainteresirane javnosti, ki ga imenuje
župan.«.
3. člen
Spremeni se 16. člen tako, da se glasi:
»Direktorja/ico zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda
ob soglasju ustanoviteljev.
Mandat direktorja/ice traja pet let in je po preteku mandatne dobe lahko ponovno imenovan/a.«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 15001-2/2002
Celje, dne 27. maja 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

2362.

Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev
na območju Mestne občine Celje

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 100/05 – UPB2 in 25/08), 3. in 12. člena Pravilnika o
plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06),
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 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni
list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01,
70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na seji dne
27. 5. 2008 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov javnih vrtcev
na območju Mestne občine Celje
1. člen
Cene dnevnih programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Celje znašajo mesečno na otroka v:
– skupini prvega starostnega obdobja
(od enega do treh let)
423,70 EUR
– skupini drugega starostnega obdobja
(od treh let do vstopa v šolo)
306,65 EUR
– starostno kombinirani skupini in oddelkih od 3. do 4. leta
343,18 EUR
927,40 EUR.
– razvojnem oddelku
Cena poldnevnih programov za otroka v prvem starostnem obdobju znaša 336,49 EUR in za otroka v drugi starostni
skupini 242,74 EUR.
2. člen
Cena treh bolnišničnih oddelkov Vrtca Anice Černejeve
v Splošni bolnišnici Celje, Oblakova ulica 5, je 7.887,70 EUR
mesečno, v kateri predstavljajo stroški dela 7.514,11 EUR.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Vrtci, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Celje, morajo o vrsti in obsegu dodatnih stroškov za otroka s posebnimi
potrebami, vključenega v redni oddelek vrtca, obvestiti občino
ustanoviteljico.
4. člen
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Celje po
veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, se plačilo
določeno na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/96) dodatno zniža za
9,09%.
5. člen
Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov iz
prvega člena tega sklepa je 1,63 EUR. Za čas, ko je otrok
odsoten, se cena programa zniža za stroške neporabljenih
živil. Vrtec staršem pri izstavitvi računa odšteje strošek neporabljenih živil za vsak, do 8. ure javljeni dan odsotnosti.
6. člen
Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali
dvomesečni neprekinjeni odsotnosti v času od 1. junija do
30. septembra, rezervirati mesto v izbrani enoti, plačajo za
dogovorjeno odsotnost 50% njim določenega zneska plačila,
zmanjšanega za ustrezni delež (%) živil. O odsotnosti pisno
obvestijo vrtec 15 dni pred nastopom odsotnosti. Poračun
vrtec izvede v naslednjem mesecu po odsotnosti. To določilo
velja samo za starše otrok, za katere je Mestna občina Celje
po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, za druge starše pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med
ceno programa in plačilom staršev.
7. člen
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni neprekinjeno najmanj 30 koledarskih dni, so starši ob predložitvi
ustreznega zdravniškega potrdila, v celoti opravičeni plačila.
To določilo se upošteva za starše otrok, za katere je Mestna
občina Celje po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene
programa.
8. člen
V primeru vpisa otroka sredi meseca se plačilo staršev
proporcionalno zmanjša glede na število dni prisotnosti otroka
v vrtcu v mesecu vpisa. To določilo se upošteva za starše
otrok, za katere je Mestna občina Celje po veljavnih predpisih
dolžna kriti razliko med ceno programa in plačilom staršev.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata veljati Sklep
o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne
občine Celje (Uradni list RS, št. 59/07 in Sklep o ceni bolnišničnih oddelkov Vrtca Anice Černejeve (Uradni list RS,
št. 70/06).
10. člen
Kadar imajo družine v vrtec hkrati vključenega več kakor
enega otroka, se uporabljajo določbe iz 4., 5., 6., 7. in 8. člena
tega sklepa od 1. 9. 2008 dalje za starejšega otroka.
11. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2008
dalje.
Št. 602-00002/2007
Celje, dne 27. maja 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

Uradni list Republike Slovenije
CERKNO
2363.

Odlok o spremembah Odloka o volitvah v
svete krajevnih skupnosti na območju Občine
Cerkno

Na podlagi 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 109. člena Zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3) ter 16. in 62. člena
Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski
svet Občine Cerkno na 12. redni seji dne 28. 5. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o volitvah v svete
krajevnih skupnosti na območju Občine Cerkno
1. člen
V Odloku o volitvah v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 45/96 in 69/98) se v
1. členu spremeni besedilo pri Krajevni skupnosti Bukovo tako,
da se glasi:
»Svet KS Bukovo
osem članov,«.

enot:

2. člen
Spremeni se 6. člen odloka tako, da se glasi:
»Za volitve v Svet KS Bukovo se oblikuje pet volilnih

– volilna enota št. 1 obsega območje naselja Zakojca, voli
se dva člana sveta,
– volilna enota št. 2 obsega območje naselja Bukovo, voli
se tri člane sveta,
– volilna enota št. 3 obsega območje zaselka Kojca, voli
se en član sveta,
– volilna enota št. 4 obsega območje zaselka Žabže, voli
se en član sveta,
– volilna enota št. 5 obsega območje zaselka Laharn, voli
se en član sveta.«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 040-0001/2008-2
Cerkno, dne 28. maja 2008
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.
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in določa upravičence, pogoje, postopek, način dodelitve in
višino enkratnega denarnega prispevka.
2. člen
Enkratni denarni prispevek je denarna pomoč, ki jo upravičenec pridobi z rojstvom otroka.
Sredstva za izplačilo prispevka zagotovi Občina Cerkno
v proračunu.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA UVELJAVLJANJE
ENKRATNEGA DENARNEGA PRISPEVKA
3. člen
Upravičenec do enkratnega denarnega prispevka je eden
od staršev novorojenca pod pogojem, da sta upravičenec in
novorojenec državljana Republike Slovenije in imata stalno
prebivališče v Občini Cerkno.
Če starša novorojenca ne živita skupaj, je upravičenec do
enkratnega denarnega prispevka tisti od staršev, pri katerem
novorojenec dejansko živi, pod pogoji iz prejšnjega odstavka.
Pravico do enkratnega denarnega prispevka lahko uveljavlja tudi druga oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka na podlagi
odločbe pristojnega organa, ravno tako pod pogoji iz prvega
odstavka tega člena.
4. člen
Upravičenec, ki prejme denarni prispevek ob rojstvu otroka v drugi občini, ne more uveljavljati pravice do enkratnega
denarnega prispevka po tem pravilniku.
III. POSTOPEK UVELJAVLJANJA ENKRATNEGA
DENARNEGA PRISPEVKA
5. člen
Občinska uprava pridobi podatke o rojstvih iz uradnih
evidenc, na osnovi kateri župan pošlje čestitko upravičencu.
Čestitki je priložen predpisan obrazec pisne vloge, s katero
upravičenec uveljavlja pravico do enkratnega denarnega prispevka.
Izpolnjeno vlogo upravičenec odda osebno na občinski
upravi Občine Cerkno najkasneje v štirih mesecih od otrokovega rojstva. Po preteku tega roka pravice do enkratnega
denarnega prispevka ni več mogoče uveljavljati in se vloga s
sklepom zavrže kot prepozna.
6. člen
Pisni vlogi iz prejšnjega člena mora upravičenec v primeru tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika priložiti odločbo
pristojnega organa.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2) in 16. člena Statuta Občine Cerkno
(Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Cerkno na
12. redni seji dne 28. 5. 2008 sprejel

7. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve enkratnega denarnega prispevka vodi občinska uprava po predpisih,
ki urejajo splošni upravni postopek.
O pravici do enkratnega denarnega prispevka odloči občinska uprava z odločbo. Vlagatelj lahko vloži pritožbo zoper
to odločbo v roku 15 dni pri županu Občine Cerkno. Pritožbo
se vloži v pisni obliki ali ustno na zapisnik in mora biti obrazložena.

PRAVILNIK
o dodelitvi enkratnega denarnega prispevka
ob rojstvu otroka

8. člen
Občinska uprava nakaže z odločbo dodeljeni znesek enkratnega denarnega prispevka na transakcijski račun upravičenca najkasneje v roku 30 dni po njeni dokončnosti.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

IV. VIŠINA ENKRATNEGA DENARNEGA PRISPEVKA

1. člen
Ta pravilnik ureja pogoje za dodeljevanje enkratnega
denarnega prispevka staršem novorojencev v Občini Cerkno

9. člen
Višina enkratnega denarnega prispevka po tem pravilniku
znaša za novorojenega otroka 146,05 EUR bruto.

2364.

Pravilnik o dodelitvi enkratnega denarnega
prispevka ob rojstvu otroka
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O višini denarnega prispevka odloča občinski svet s sklepom na predlog župana praviloma za vsako proračunsko leto
posebej. Če za posamezno proračunsko leto sklep o višini ni
sprejet, velja do sprejetja odločitve o drugačni višini denarnega
prispevka višina, kot je bila določena nazadnje.
10. člen
Enkratni denarni prispevek po tem pravilniku ni prenosljiv
na drugo pravno ali fizično osebo niti ga ni mogoče nameniti v
humanitarne ali druge namene.
11. člen
Če se ugotovi, da je prejemnik prejel denarni prispevek
na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega pravilnika, je prejeti denarni prispevek dolžan vrniti,
skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi od dneva
nakazila dalje.
12. člen
Poleg enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka
se lahko upravičencem, glede na zagotovljena sredstva v proračunu, podeli tudi knjižno ali drugo praktično darilo.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o denarni pomoči za novorojence (Uradni list RS, št. 63/01
in 50/05).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0024/2008
Cerkno, dne 28. maja 2008
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

2365.

Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije
Občine Cerkno

– da je naslednja kandidatka z liste Liberalna demokracija
Slovenije Ernesta Eržen, roj. 20. 9. 1960, iz Cerknega, Pot na
Brce 10, dne 28. aprila 2008 podala izjavo, da sprejema mandat članice Občinskega sveta Občine Cerkno.
2.
Ta sklep velja z dnem sprejetja ustreznega sklepa Občinskega sveta Občine Cerkno in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 032-0002/2008-1
Cerkno, dne 9. maja 2008
Predsednica
Občinske volilne komisije
Julijana Mlakar l.r.

2366.

Na podlagi drugega odstavka 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2) ter 16. in
22. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) je
Občinski svet Občine Cerkno na 12. redni seji dne 28. 5. 2008
sprejel naslednji

UGOTOVITVENI

SKLEP

1.
Občinski svet Občine Cerkno ugotavlja, da so v skladu
s 37.a členom Zakona o lokalni samoupravi nastali razlogi za
prenehanje mandata članu Občinskega sveta Občine Cerkno
Marijanu Platiše, ker je dne 14. aprila 2008 podal odstop s te
funkcije.
Mandat člana Občinskega sveta Občine Cerkno mu preneha z dnem 28. maj 2008.
2.
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 032-0002/2008-2
Cerkno, dne 28. maja 2008
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

Na podlagi 30. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3) je Občinska volilna komisija
Občine Cerkno sprejela naslednji

UGOTOVITVENI

Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata
članu Občinskega sveta Občine Cerkno

SKLEP

1.
Občinska volilna komisija Občine Cerkno ugotavlja:
– da je Marijan Platiše dne 14. aprila 2008 podal odstop
s funkcije člana Občinskega sveta Občine Cerkno, s čimer
mu preneha mandat z dnem ugotovitve Občinskega sveta
Občine Cerkno, da so nastopili zakonski razlogi za prenehanje
mandata;
– da mandat člana Občinskega sveta Občine Cerkno
preide na naslednjega kandidata, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil
izvoljen član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat z liste
Liberalna demokracija Slovenije;
– da sta naslednja kandidata z liste Liberalna demokracija Slovenije Majda Mlakar in Bojan Božič podala izjavi,
da ne sprejemata mandata člana Občinskega sveta Občine
Cerkno;

2367.

Sklep o potrditvi mandata članice Občinskega
sveta Občine Cerkno

Na podlagi 16. in 22. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni
list RS, št. 112/07) in 10. člena Poslovnika o delu Občinskega
sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 23/96) je Občinski
svet Občine Cerkno na 12. redni seji dne 28. 5. 2008 sprejel
naslednji

SKLEP
1.
Ernesti Eržen, roj. 20. 9. 1960, iz Cerknega, Pot na Brce
10, se potrdi mandat članice Občinskega sveta Občine Cerkno
za preostanek mandatne dobe do leta 2010.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

2.
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

Št. 032-0001/2008-3
Cerkno, dne 28. maja 2008
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

2368.

550.593

I.

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

413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

v eurih
Rebalans
proračuna
za leto 2008

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

4.647.840

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.583.241

70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

1.358.392
1.196.567
60.509
101.316
224.849
42.240

711 Takse in pristojbine

2.283

712 Denarne kazni

1.326

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

2. člen Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2008
(Uradni list RS, št. 113/07) se spremeni tako, da glasi:
»2. Višina splošnega dela proračuna in struktura posebnega dela proračuna

Skupina/Podskupina
kontov/Konto/Podkonto

1.341.522

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

(vsebina odloka)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU

783 Prejeta sredstva iz proračune EU
za kohezijsko politiko

ODLOK
o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna
za leto 2008

A.

1.078.439

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

1. člen

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

218.889
34.937
949.465
22.519
634.143
40.545
347.750
72.349
173.499
3.290.534
3.290.534
102.015
72.000
30.015

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

–604.662

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

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

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

V.

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

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

157.000

KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

94.045

1.225.810

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE

0

5.252.502

431 Invest. transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso prorač. uporabniki

22.000
94.045

2.419.961

550.593

Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine
Dobrna za leto 2008

1. SPLOŠNA DOLOČBA

6109

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

40 TEKOČI ODHODKI

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02
– ZDT-B) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS,
št. 47/99, 15/01, 112/02 in 134/06) je Občinski svet Občine
Dobrna na 15. seji dne 28. 5. 2008 sprejel

Stran

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE

II.

DOBRNA
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0
0

0

C.RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

604.662

50 ZADOLŽEVANJE

604.662

500 Domače zadolževanje

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

0

NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

604.662

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

604.662

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

306.185

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Dobrna.«

2. člen
Občina Gorje ima svoj praznik in spominski dan.
Občina Gorje praznuje svoj praznik 25. junija, 28. avgusta
pa ima spominski dan.
3. člen
Občina Gorje praviloma proslavi svoj občinski praznik
vsako leto s slavnostno sejo občinskega sveta, na kateri praviloma podeljuje nagrade in občinska priznanja občine.

ne.

4. člen
Na dan občinskega praznika se izobesijo zastave obči-

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 039-8/2008-5
Gorje, dne 29. maja 2008
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.

2. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
10. člen Odloka o Proračunu Občine Dobrna (Uradni list
RS, št. 113/07) se spremeni tako, da glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu
finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2008 lahko zadolži v skladu z
Zakonom o javnih financah in Zakonom o financiranju občin do
višine 604.662,00 evrov, in sicer za investicijo Novogradnja in
prenova Osnovne šole Dobrna z novogradnjo kulturnega doma in
knjižnice, Posodobitev vodovodnega sistema Dobrna – Loka, Lokovina, Klanc, Parož in Vinska Gora ter za Rekonstrukcijo lokalne
ceste 464161 Dobrna–Hudičev Graben–Krištaje.«

2370.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06-ZJZP) in 16. člena Statuta
Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07) je Občinski svet Občine
Gorje na 12. redni seji dne 29. 5. 2008 sprejel

ODLOK
o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Gorje za leto 2008

3. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00700-0005/2008-1(2)
Dobrna, dne 28. maja 2008
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

GORJE
2369.

Odlok o občinskem prazniku Občine Gorje

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Gorje za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 5/08) se drugi odstavek 2. člen spremeni, tako da
se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

1. člen
S tem odlokom se določa občinski praznik Občine
Gorje.

v EUR

Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto

Proračun
2008 –
rebalans I

I.

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

2.617.887

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.981.491

DAVČNI PRIHODKI

1.839.491

700 Davki na dohodek in dobiček

1.584.029

70

Na podlagi 6. in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni
list RS, št. 3/07) je Občinski svet Občine Gorje na 12. redni seji
dne 29. 5. 2008 sprejel

ODLOK
o občinskem prazniku Občine Gorje

Odlok o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Gorje za leto 2008

703 Davki na premoženje

106.962

704 Domači davki na blago in storitve

148.500

706 Drugi davki
71

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Takse in pristojbine

0
142.000
20.000
2.500

Uradni list Republike Slovenije
712 Globe in denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72

74

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE

0

KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

0

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb

0

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

731 Prejete donacije iz tujine

0

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

0

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE

17.893

TRANSFERNI PRIHODKI

628.801

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

214.002

2.901.655

40

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

ZADOLŽEVANJE (500)

0

ZADOLŽEVANJE

0

632.525

500 Domače zadolževanje

0

150.000

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

17.877

55

ODPLAČILO DOLGA

17.877

550 Odplačilo domačega dolga

17.877

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

–283.752

18.500
433.025

IX.

5.000
26.000
857.868

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

50.375

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

159.970

413 Drugi tekoči domači transferi

595.123

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.307.262

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.307.262
104.000

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

43.000

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

61.000

X.

NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

–17.877

XI.

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

283.768

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. 2007

288.692

(od tega sredstva rezervnega sklada
– proračunska rezerva 4.939,95 EUR)

«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2008
dalje.
Št. 039-8/2008-6
Gorje, dne 29. maja 2008
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.

–283.768

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

2371.

IV.

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

17.893

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

17.893

750 Prejeta vračila danih posojil

5.967

751 Prodaja kapitalskih deležev

11.926

752 Kupnine iz naslova privatizacije

KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

50

52.400

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

VI.

VII.

410 Subvencije

INVESTICIJSKI TRANSFERI

44

C. RAČUN FINANCIRANJA

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

III.

6111

440 Dana posojila

7.595

II.

43

Stran

0

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

414.799

42
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DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

7.595

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU

41

V.

0
119.500

KAPITALSKI PRIHODKI

721 Prihodki od prodaje zalog

73

Št.

0

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola
Gorje, Zgornje Gorje

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45I/94 – Odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06
– ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05
– prečiščeno besedilo in 129/06) ter 16. člena Statuta Občine
Gorje (Uradni list RS, št. 3/07) je Občinski svet Občine Gorje
na 12. seji dne 29. 5. 2008 sprejel

Stran
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola
Gorje, Zgornje Gorje

Ravnatelja razrešuje svet šole. Razloge za predčasno
razrešitev in postopek razrešitve določa zakon«.

1. člen
V Odloku o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda
Osnovne šole Gorje, Zg. Gorje, z zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 66/96
in 72/98), se 5. člen odloka spremeni, tako, da se po novem
glasi:
»Dejavnost šole po standardni klasifikaciji dejavnosti je:
18.120 Drugo tiskanje
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic
in tržnic
49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
56.290 Druga oskrba z jedmi
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
90.030 Umetniško ustvarjanje
93.110 Obratovanje športnih objektov
93.190 Druge športne dejavnosti.
Šola lahko za te namene s soglasjem ustanovitelja ustanovi družbo ali drug zavod.
Šola opravlja dejavnost v skladu z Zakonom o osnovni
šoli in Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje
je v javnem interesu.«

5. člen
Določbe 2. člena tega odloka se začnejo uporabljati s
pretekom mandata sedanjemu svetu šole.

2. člen
V drugem odstavku 11. člena, v drugi alineji, se beseda
»pet«, nadomesti z besedo »tri«.
3. člen.
22. člen se spremeni, tako da se po novem glasi:
»Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja
ali svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo
ravnatelja, ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5
let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit. Ne glede na to,
je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa ga pridobiti najkasneje v enem letu po
začetku mandata. Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi
v tem roku, mu preneha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja pet let.
Ravnatelja imenuje svet zavoda, ki si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjuje pogoje, pridobiti: mnenje vzgojiteljskega in učiteljskega
zbora, mnenje lokalne skupnosti in mnenje staršev.
Lokalna skupnost in svet staršev mnenje obrazložita.
Vzgojiteljski in učiteljski zbor o mnenju glasujejo tajno.
Če lokalna skupnost, učiteljski in vzgojiteljski zbor ter
svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili
zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja. Ko
svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje
ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je
zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez
tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministrstva oziroma po preteku roka
iz prejšnjega odstavka, svet odloči o imenovanju ravnatelja s
sklepom. O določitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper
odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom,
ki ureja zavode.

4. člen
Črta se 22. člen.

6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 039-8/2008-3
Gorje, dne 29. maja 2008
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.

2372.

Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec

Na podlagi prvega odstavka 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07), 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05
– UPB2, 25/08) in 7. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list
RS, št. 3/07) je Občinski svet Občine Bled na 12. redni seji dne
29. maja 2008 sprejel

PRAVILNIK
o sprejemu otrok v vrtec
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek sprejemanja otrok, sestavo
in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem
otrok v vrtec.
II. VPIS OTROKA V VRTEC
2. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke od dopolnjenega enega leta starosti v svoje programe na podlagi prijav in
prostih mest vse leto. Izjemoma vrtec sprejme mlajše otroke
ob zaključku starševskega dopusta, vendar ne mlajših od 11
mesecev. Starši oziroma skrbniki otroka (v nadaljevanju: starši)
vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo na predpisanem
obrazcu, ki ga določi vrtec.
Vlogo za vpis otroka v vrtec dobijo starši na sedežu vrtca,
v enoti vrtca in na spletnih straneh vrtca.
Prijavo za sprejem otrok v vrtec vložijo starši na sedežu
vrtca neposredno, po pošti ali po elektronski pošti.
3. člen
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za
naslednje šolsko leto, ki ga uskladi z občino ustanoviteljico.
Vrtec starše obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec
ter o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec, kot so sklenitev
medsebojne pogodbe, predložitev potrdila pediatra o tem, da
se otrok lahko vključi v vrtec, predložitev odločbe o usmeritvi
za otroke s posebnimi potrebami in drugih pogojih.
Če vrtec otroka ne more vključiti v vrtec, o tem obvesti
starše.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok
ravnatelj vrtca ali od njega pooblaščena oseba.
Če se za sprejem v vrtec prijavi več otrok, kot je v vrtcu
oziroma v posamezni enoti prostih mest, odloča o njihovem
sprejemu komisija za sprejem otrok.
Vse vloge, ki se zbirajo po posameznih enotah, se skupaj
obravnavajo na sedežu vrtca.
Komisija za sprejem otrok najprej izmed prijavljenih otrok
izbere tiste otroke, za katere so starši priložili odločbo o usmeritvi ali strokovno mnenje komisije za usmerjanje ali potrdilo
centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega
položaja družine.
Komisija za sprejem otrok sprejme sklep, kateri otroci iz
prejšnjega odstavka se sprejmejo v vrtec.
Če obstaja dvom o resničnosti posameznih dejstev in
okoliščin, navedenih v prijavi za sprejem otrok, sta ravnatelj
ali od njega pooblaščena oseba ali komisija za sprejem otrok
dolžna preveriti njihovo resničnost.
III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
5. člen
Komisijo za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija) imenuje ravnatelj s posebnim sklepom.
Komisija je sestavljena iz predstavnika vrtca, ki ga predlaga ravnatelj, predstavnika staršev, ki ga predlaga svet vrtca, in
predstavnika občine.
Člane komisije se imenuje za štiri leta in so lahko imenovani največ dvakrat zaporedoma. Mandat predstavnika staršev
je vezan na vključenost otroka v vrtec.
6. člen
Delo komisije vodi predsednik, ki ga člani komisije izvolijo
iz svojih vrst na prvi seji. Komisija obravnava vse vloge na seji
v skladu z določili zakona, ki ureja splošni upravni postopek, z
uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka.
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na seji, o kateri
se vodi zapisnik v skladu s postopkom, ki ga določa zakon.
7. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na seji.
Na seji komisije lahko sodeluje ravnatelj in vodja enote
vrtca na predlog člana komisije ali na lastno pobudo.
Komisija lahko zahteva pisno mnenje pristojne institucije
ali povabi na sejo predstavnike institucij, katerih mnenje je pomembno za odločitev o sprejemu otrok (npr. center za socialno
delo, patronažno službo in druge).
Komisija odloča s sklepi, ki jih sprejme z večino glasov
vseh članov.
Komisija s sklepom odloči, ali bo oblikovala prioritetni
vrstni red enotno za vrtec oziroma za enoto vrtca po programih
in starostnih obdobjih ali po letnikih rojstva otrok. Sklep mora
obrazložiti.
8. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok praviloma enkrat letno
do 30. aprila za naslednje šolsko leto.
Komisija mora obravnavati vse prijave za vpis otrok, ki
so vložene do 31. marca koledarskega leta za vpis otrok v
naslednjem šolskem letu.
Pri oblikovanju oddelka mora vrtec upoštevati predpisane
normative za oblikovanje oddelkov.
9. člen
O poteku seje komisije se vodi zapisnik, ki mora vsebovati
predvsem naslednje podatke:
– čas in kraj zasedanja komisije;
– udeležba na seji;
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– število prostih mest v vrtcu v posamezni enoti in po posameznem programu ter starostnih obdobjih in letnikih rojstva
otrok, upoštevaje tudi t. i. fleksibilni normativ;
– število prijavljenih, sprejetih in odklonjenih otrok v posamezni enoti in po posameznem programu ter starostnem
obdobju oziroma po letnikih rojstva;
– imenski seznam otrok s skupnim številom točk ter po
posameznem kriteriju v posamezni enoti in po posameznem
programu ter starostnem obdobju in letnikih rojstva, po vrstnem
redu zbranega števila točk od najvišjega števila do najnižjega
kot sestavni del arhivskega izvoda zapisnika ter oznako, kateri
otroci so sprejeti in kateri ne.
Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji vrtca, skladno
z veljavnimi predpisi.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC
IN VRSTNI RED OTROK
10. člen
Komisija odloča o sprejemu otroka v vrtec na podlagi
naslednjih kriterijev:
Kriterij

Število točk

1.

Starši ali eden od staršev ima skupaj z
otrokom stalno prebivališče na območju občine ustanoviteljice

30

2.

Otrok, ki mu je bil odložen vstop v
osnovno šolo

20

3.

Otrok, katerega starši so zaposlenih

10

4.

Otrok je bil uvrščen v prednostni vrstni
red v preteklem letu in v vrtec ni bil
sprejet

10

5.

Otrok živi v enoroditeljski družini, kar
dokazuje potrdilo o družinski skupnosti

10

6.

V želeni enoti vrtca je že vključen
otrokov brat ali sestra

7

7.

Sprejem dvojčkov ali trojčkov

7

8.

Družina ima več vzdrževanih otrok:

8A

4 otroci ali več

6

8B

3 otroci

5

8C

2 otroka

4

11. člen
Komisija na podlagi kriterijev iz predhodnega člena tega
pravilnika določi prednostni vrstni red za sprejem otrok v vrtec.
Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva naslednje dodatne
kriterije po naslednjem zaporedju:
1. Datum oddane prijave. Prednost ima otrok, katerega
prijava je bila oddana prej.
2. Starost otroka. Prednost ima starejši otrok.
Na podlagi oblikovanega prednostnega vrstnega reda
komisija odloči o številu sprejetih otrok s sklepom.
Komisija sprejme sklep o tem, kateri otroci so na podlagi
doseženega števila točk sprejeti v vrtec. Ostale otroke zaradi
premajhnega števila točk uvrsti na čakalno listo po vrstnem
redu zbranega števila točk od najvišjega do najnižjega. Sklep
podpiše predsednik komisije.
Komisija najpozneje v osmih dneh po seji vsem staršem
izda odločbo o sprejemu ali zavrnitvi sprejema otroka v vrtec.
Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec, odločba določa datum vključitve otroka v vrtec in rok za sklenitev medsebojne pogodbe
med vrtcem in starši.
Zoper odločbo lahko starši v 15 dneh po vročitvi odločbe
vložijo pritožbo na svet vrtca.
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12. člen
Komisija mora omogočiti staršem na njihovo zahtevo
ogled zapisnika o sprejemu otrok v vrtec, vendar le tistega
dela, ki se nanaša na njihovo vlogo.
13. člen
Če starši ne podpišejo pogodbe z vrtcem v določenem
roku oziroma ne zaprosijo za razumno podaljšanje roka iz
utemeljenih razlogov oziroma otroka ne vključijo v vrtec s predvidenim datumom, se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis
otroka v vrtec. Rok za podpis pogodbe določi ravnatelj vrtca in
ne sme biti krajši od 15 dni od dneva, ko so starši obveščeni,
da je otrok sprejet v vrtec.
14. člen
Če otrok do konca šolskega leta ni bil sprejet ali ne bo mogel biti sprejet v vrtec zaradi pomanjkanja prostih mest, starši
lahko podaljšajo vlogo za naslednje šolsko leto. Pri tem se za
datum oddaje vloge upošteva oddaja prve vloge.
Izpisani otrok nima prednosti pri morebitnem ponovnem
sprejemu v vrtec.
15. člen
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 15-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne
odpovedi na sedežu vrtca ali v enoti vrtca.
V. KONČNE DOLOČBE
16. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
sprejemu otrok, ki ga je sprejel Svet vrtca dne 26. 2. 2001.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 039-8/2008-2
Gorje, dne 29. maja 2008
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.

2373.

Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v
Občini Gorje

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 51/06) in 30. člena Statuta
Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07) je Občinski svet Občine
Gorje na 12. redni seji dne 29. 5. 2008 sprejel

PRAVILNIK
o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva, gozdarstva in podeželja
v Občini Gorje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik na podlagi Uredbe Komisije št. 1857/2006 z
dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES
pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se

Uradni list Republike Slovenije
ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi
Uredbe Komisije (ES) št.70/2001 (Uradni list, št. 358 z dne
16. 12. 2006, str. 3) – Uredba za skupinske izjeme in z Uredbo
Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis« (Uradni
list, št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5–10) ter priloga I k Uredbi
Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. 1. 2001 o uporabi členov
87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna
in srednje velika podjetja (Uradni list št. 10 z dne 13. 1. 2001,
str. 33, z vsemi spremembami) določa cilje in ukrepe za razvoj
kmetijstva, gozdarstva in podeželja, upravičence, upravičene
stroške, pogoje in postopke za uvedbo in izvajanje posameznih
ukrepov ter nadzor nad izvajanjem ukrepov.
2. člen
(način zagotavljanja sredstev, nabor ukrepov
in višina sredstev za posamezne ukrep)
Pomoč za ohranjanje in razvoja kmetijstva, gozdarstva in
podeželja se zagotavljajo iz proračuna občine Gorje (v nadaljevanju: občine).
Letni nabor ukrepov in višina sredstev za ukrepe se za
vsako leto določi s proračunom občine.
3. člen
(oblika, kumulacija in višina pomoči)
Pomoči po tem pravilniku so nepovratna sredstva, ki se
dodeljujejo v naslednjih oblikah:
– dotacije,
– neposredno sofinanciranje obresti do višine referenčne
obrestne mere.
Pomoči, ki se dodeljujejo preko ukrepov od 8. člena do
16. člena tega pravilnika, so državne pomoči.
Pri dodeljevanju pomoči se upošteva kumulacija pomoči,
ki določa, da se pomoči, ki jih prejme upravičenec iz kateregakoli javnega vira za iste upravičene stroške, seštevajo in ne
smejo preseči maksimalne višine pomoči, določene z Uredbo
Komisije (ES) št. 1857/2006..
Pri posameznih ukrepih veljajo naslednje omejitve višine
pomoči:
– Za naložbe v majhna in srednje velika podjetja za primarno proizvodnjo (člen 8) najvišji znesek posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju
treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če gre za podjetje na
območjih z omejenimi dejavniki.
– Za ostale ukrepe (členi 9–12) se upošteva najvišja intenzivnost pomoči, ki je navedena pri posameznemu ukrepu.
– Za ukrepe po pravilih de minimis (členi 13–16) pomoč
dodeljena kateremu koli podjetju ne sme presegati 200.000 €
bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Izjema velja
za podjetja, ki delujejo na področju transporta, kjer skupna pomoč de minimis ne sme presegati 100.000 EUR v kateremkoli
obdobju treh proračunskih let.
4. člen
(upravičeni prejemniki)
Upravičeni prejemniki pomoči po tem pravilniku so:
– kmetijska gospodarstva, pravne in fizične osebe, ki
se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče
oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča,
ki ležijo na območju občine,
– člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti – na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima
sedež in kmetijske površine na območju občine,
– organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev iz
področij pomoči,
– registrirana stanovska in interesna združenja in zveze,
ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na
območju občine,
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– dijaki in študentje programov iz kmetijstva in gozdarDo pomoči po tem pravilniku niso upravičeni subjekti, ki

– v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– podjetja v težavah,
– velika podjetja,
– subjekti, ki so za isti namen in za iste upravičene stroške, kot jih navajajo v vlogi za pridobitev sredstev, že prejeli
javna sredstva Republike Slovenije ali EU,
– naložbo ali storitev že zaključili (ne velja za ukrep:
transport),
– nenamensko koristili sredstva iz občinskega, državnega
ali EU proračuna v obdobju 5 let od ugotovitve nepravilnosti.
5. člen
(cilji)
Cilji pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva
in podeželja v obdobju 2008–2013 so:
– zagotoviti večjo konkurenčnost ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru,
– ohraniti kulturno in bivanjsko dediščino podeželskega
prostora;
– spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva;
– izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev;
– spodbuditi zavarovanje posevkov, plodov in živali.
6. člen
(splošna določila)
– Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
– Upravičenec predloži izjavo, da za iste upravičene stroške in za isti namen ni pridobil sredstev oziroma ni v postopku
pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira.
– Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne
podatke o upravičencu/izvajalcu, podatke o naložbi/storitvi,
časovni potek in predvidene stroške. Podrobna vsebina in
zahtevane priloge se določijo z javnim razpisom.
– Odobrene naložbe oziroma dela ali storitve, ki so odobrene z javnim razpisom, morajo biti zaključene pred zadnjim
izplačilom zahtevka.
– Če se upravičenec ali izvajalec v skladu s predpisi o
javnih naročilih šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo, da
je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z Zakonom
o javnih naročilih.
– Po zaključku investicije mora investicija biti v uporabi za
namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva vsaj še 5
let po izplačilu sredstev.
– Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika mora
voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še
najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev.
– Upravičeni prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
– Upravičenec, ki je pridobil pomoč iz tega pravilnika,
za isto naložbo, kot jo je navedel v vlogi, ne more kandidirati
naslednjih 5 let.
7. člen
(vrste ukrepov)
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva,
gozdarstva in podeželja v občini se finančna sredstva usmerjajo preko naslednjih ukrepov:
A. Na podlagi Uredbe za skupinske izjeme:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
2. Varstvo tradicionalnih krajin in stavb
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
4. Pomoč za zaokrožitev zemljišč
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5. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu.
B. Na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006:
1. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kme-

2. Nove investicije za delo v gozdu
3. Nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva
4. Pokrivanje operativnih stroškov transporta, subjektom,
ki so registrirani za opravljanje dejavnosti transporta.
C. Ostali ukrepi:
1. Šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in
gozdarskih programih
2. Delovanje društev
3. Raziskovalne naloge.
II. UKREPI
II. A UREDBA ZA SKUPINSKE IZJEME
8. člen
(Naložbe v kmetijska gospodarstva
za primarno proizvodnjo)
(4. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen:
Z ukrepom se bo dvignila konkurenčnost primarnega sektorja, saj sta na majhnih kmetijah naše občine dvig produktivnosti z novimi tehnologijami ključnega pomena za ohranitev
in razvoj primarne dejavnosti na kmetijah ter predpogoj za
izboljšanje okolja, varnosti, higiene in dobrobiti živali. Ukrep
bo prispeval k zmanjšanju proizvodnih stroškov, izboljšanju in
preusmeritvi proizvodnje, izboljšanju kakovosti, ohranjanju in
izboljšanju naravnega okolja ali izboljšanju higienskih razmer
ali standardov za dobro počutje živali.
Predmet:
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko
in rastlinsko proizvodnjo:
– naložbe v posodobitev nepremičnin – hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke)
za prirejo mleka in mesa;
– naložbe v posodobitev skladišč za krmo s pripadajočo
opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in računalniške programske opreme;
– prva postavitev oziroma prestrukturiranje obstoječih
trajnih sadnih nasadov;
– nakup in postavitev rastlinjakov in plastenjakov, vključno
s pripadajočo opremo;
– naložbe v prvo postavitev pašnikov;
– naložbe v obnovo namakalnih sistemov, ki so v lasti
kmetijskih gospodarstev in po naložbi zagotavljajo najmanj
25% zmanjšanje porabe vode;
– naložbe v cestno in ostalo infrastrukturo na kmetijskih
gospodarstvih, ki niso javne poti ter zemljišča (dovozne poti
do kmetijskega gospodarstva v zasebne namene, poljske
poti …).
2. Naložbe v prilagajanje standardom dobrega počutja
živali v živinorejski proizvodnji: skladno s predpisi EU:
– naložbe v izgradnjo stojišč, ležišč in boksov s pripadajočo opremo;
– naložbe v objekte za zavarovanje živali, ki živijo na
prostem, pred neugodnimi vremenskimi pogoji;
– naložbe v električno infrastrukturo;
– naložbe v prezračevalni sistem;
– naložbe v napajališča za živino.
Upravičenci: kmetijska gospodarstva, pravne in fizične
osebe, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo.
Splošni pogoji upravičenosti za 1 in 2:
– Upravičenec mora imeti v času oddaje vloge za investicijo MID številko ter v uporabi najmanj 1 ha primerljivih
površin. Za en ha primerljivih površin, se po podatkih GERK,
štejejo: 1 ha njiv, 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadov-
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njakov, 4 ha pašnikov, 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali
vinogradov, 0,2 ha vrtov, vključno z zavarovanimi prostori pri
pridelavi vrtnin, 8 ha gozdov, 5 ha gozdnih plantaž ali 6 ha
barjanskih travnikov ali drugih površin.
– Naložba mora ustrezati veterinarsko sanitarnim, zdravstveno sanitarnim in okoljevarstvenim zahtevam (napisana in
podpisana izjava s strani upravičenca o ustreznosti naložbe).
– Za naložbo morajo upravičenci predložiti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (lokacijsko informacijo, gradbeno
dovoljenje, …) – kjer je to potrebno.
– Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi
o gradnji objektov, urejanju prostora in varstvu okolja.
– Kot zaključek naložbe se šteje vključitev kmetijske
mehanizacije ali opreme v objektih v proizvodni proces ali
vpis intenzivnih sadovnjakov ali nasadov v register, ki ga vodi
MKGP.
Specifični pogoji upravičenosti za: 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
– Upravičenec lahko kandidira za pomoč, če gre za investicije v:
– lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih
opredeljuje Priloga 1 k Pogodbi in spadajo v naslednje sektorje:
mleko, meso, med, poljščine, sadje in zelenjava, okrasne rastline in grmovnice, semena in ostali semenski material.
– Upravičenec mora poleg vloge zahtevane v razpisu predložiti načrte ureditve; vsebine načrtov se določijo v razpisu:
– Za posodobitev hleva: tehnološki načrt ureditve hleva s
popisom opreme in tehnologije reje.
– Za posodobitev skladišč: tehnološki načrt ureditve skladišča s popisom del, opreme in tehnologijo.
– Za ureditev trajnih nasadov: tehnološki načrt ureditve
trajnih sadnih nasadov.
– Za obnovo namakalnih sistemov: načrt obnove s popisom del, opreme in tehnično specifikacijo, iz katere je razvidno,
da taka naložba vodi k zmanjšani porabi vode za najmanj 25%.
– Za ureditev pašnikov: izdelan tehnološki načrt ureditve
pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše.
– Za naložbe v poti (poljske, dovozne, …) in kmetijska
zemljišča na kmetijskih gospodarstvih: izdelan tehnološki načrt
ureditve zemljišča ali dostopov.
Specifični pogoji upravičenosti za 2: Naložbe v prilagajanje novouvedenim standardom v živinorejski proizvodnji:
– Podpora se lahko dodeli le za izpolnjevanje novih standardov. Po naložbi morajo biti standardi doseženi.
– Po zaključku naložbe v prilaganje dobrega počutja živali, upravičenec predloži izjavo o uskladitvi z zahtevami standardov (napisana in podpisana izjava s strani upravičenca o
ustreznosti).
Upravičeni stroški:
Splošni za 1 in 2:
– Gradbena in obrtniška dela: rušitvena, zemeljska dela,
zidarska, tesarska, fasaderska, krovska, kleparska, keramičarska, mizarska, pleskarska, ključavničarska, kamnoseška,
elektroinštalacijska, vodovodna in druga inštalaterska dela,
ureditev zunanje infrastrukture in dodatna dela.
– Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz),
njihova montaža in stroški izvedbe del na licu mesta (stroški
materiala, prevoza in opravljenih del).
– Splošni upravičeni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za študije
izvedljivosti, nakup patentov in licenc.
Specifični stroški za 1:
Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in
rastlinsko proizvodnjo:
– nakup in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke, ...),
– informacijska oprema, vključno z računalniškimi programi,
– nakup materiala, opreme in stroški novogradnje pomožnih živinorejskih objektov, Pomoč za adaptacijo in rekon-
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strukcijo gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda
nitratna direktiva ni mogoča,
– nakup nove kmetijske mehanizacije,
– zemeljska in betonska del, priprave poti, nakup in postavitev mrež in opore za napravo trajnih nasadov,
– nakup in postavitev rastlinjaka in plastenjaka s pripadajočo opremo oprema za osvetljevanje in senčenje; oprema za
zračenje oziroma ogrevanje; oprema za pripravo tal in substratov, oprema za setev in sajenje,
– pri obnovi namakalnih sistemov; stroški za nakup opreme, če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode
za najmanj 25%,
– pri urejanju in postavitvi pašnikov: stroški za nakup
opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev
pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev
napajališč za živino,
– pri naložbah na kmetijskih gospodarstvih (poljske poti,
dovozne poti, zemljišča): stroški odstranjevanja skal, zarasti,
ravnanja zemljišča, nasipanja, …; razen drenažnih del.
Specifični stroški za 2.
Naložbe v prilagajanje standardom dobrega počutja živali
v živinorejski proizvodnji:
– oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov,
– električna oprema (svetila, električna instalacija, …),
– prezračevalni sistemi (ventilatorji, prezračevalni kanali,
avtomatika za prezračevalne sisteme, …),
– dostopi do napajališč (napajalni sistemi, …).
Višina pomoči:
– za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: do 50%,
– za druga območja za kmetijsko dejavnost: do 40%,
– za naložbe v podjetja za primarno proizvodnjo najvišji
znesek posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 EUR v
katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če
gre za podjetje na območjih z omejenimi dejavniki.
Znesek pomoči: se določi z razpisom.
9. člen
(Varstvo tradicionalnih krajin in stavb)
(5. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Cilji: Z ukrepom bomo podprli manjše investicije v obnovo
objektov, ki imajo poseben pomen za ohranjanje stavbne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, povezanih z osnovno dejavnostjo na kmetiji (kozolci, kašče, sušilnice sadja, čebelnjaki,
žage, mlini, ...) in pripravljalno dokumentacijo, če je povezana
z začetno naložbo.
Predmet:
– Pomoči so namenjene obnovi tradicionalnih stavb/objektov, in sicer:
– Za naložbe namenjene ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahaja na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske znamenitosti, tradicionalni izgled, …).
– Za naložbe namenjene ohranjanju proizvodnih sredstev
na kmetijah, kot so kmetijska poslopja, če naložba ne povzroči
povečanja zmogljivosti kmetije.
Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki imajo v lasti tradicionalno stavbo (objekt).
Splošni pogoji upravičenosti:
– dokazilo o vpisu v register nepremične dediščine,
– pred obnovo tradicionalnih stavb nepremične dediščine
upravičenec predloži izjavo, da bo pri obnovi sledil usmeritvam
Zavoda za naravno in kulturno dediščino, če so le-te za posamezno obnovo potrebne,
– v primeru, da gre za rekonstrukcijo, zgodovinsko izpričana lokacija in obstoj objekta (fotodokumentacija, zemljiškonjižni izpisek, katastrski načrt),
– vsa potrebna dovoljenja za obnovo objekta.
Specifični pogoji upravičenosti:
– Do pomoči niso upravičeni objekti, ki so sofinancirani s
strani Republike Slovenije in EU.
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Upravičeni stroški:
– priprava dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta, (posnetek stanja,
arhitekturni in statični načrt) projekt gradnje ali obnove, popis
del, ...),
– nabava materiala za obnovo,
– stroški za izvajanje gradbenih in obrtniških del: zemeljska dela, zidarska, tesarska, fasaderska, krovska, kleparska,
keramičarska, mizarska, pleskarska, parketarska, ključavničarska, kamnoseška, elektroinštalacijska, vodovodna in druga
inštalaterska dela in dodatna dela. Pri posameznih gradbenih in
obrtniških delih se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz), njihova montaža in stroški izvedbe del na
licu mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del).
Višina pomoči:
– za naložbe v neproizvodne objekte do 100% upravičenih stroškov,
– za naložbe v proizvodne objekte na kmetijah do 60%
upravičenih stroškov oziroma do 75% na območjih z omejenimi dejavniki, pod pogojem, da naložba ne povzroči povečanja
proizvodne zmogljivosti.
Znesek pomoči: se določi z razpisom.
10. člen
(Pomoč za plačilo zavarovalnih premij)
(12. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen: Ukrep bo vzpodbudil kmetijska gospodarstva k
zavarovanju pridelkov pred neugodnimi vremenskimi razmerami in živine za primer bolezni.
Predmet podpore: Predmet podpore je doplačilo zavarovalnih premij za zavarovanje posevkov in plodov ter živine v
skladu z nacionalnimi predpisi, o sofinanciranju zavarovalnih
premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki imajo sklenjeno
pogodbo z zavarovalnico za zavarovanje posevkov in plodov
ter živine.
Splošni pogoji upravičenosti: kmetijska gospodarstva, ki
imajo sklenjeno zavarovanje posevkov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara strele, spomladanske pozebe, viharja
in poplave ter živali za primer bolezni.
Upošteva se določila, ki so določena v predpisu o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
Specifični pogoji upravičenosti:
– Zavarovalne pogodbe sklenjene po roku, ki jih kot upravičene za sofinanciranje določi predpis o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče
leto, niso upravičene do sofinanciranja.
Upravičeni stroški:
– Sofinanciranje zavarovalne premije za posevke in plodove (zavarovanje posevkov in plodov pred nevarnostjo toče,
požara, udara strele, spomladanske pozebe, viharja in poplave)
za eno rastno dobo.
– Sofinanciranje zavarovalne premije za bolezni živali
(pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, zakola z veterinarsko
napotnico oziroma usmrtitve zaradi bolezni in ekonomskega
zakola zaradi bolezni) za 1 zavarovalno leto.
Višina pomoči:
– do 10% upravičenih stroškov zavarovalne premije za
posevke in plodove,
– razlika med višino sofinanciranje zavarovalne premije iz
nacionalnega proračuna do 50% opravičljivih stroškov zavarovanja živali zaradi bolezni.
Znesek pomoči: se določi z razpisom.
11. člen
(Pomoč za zaokrožitev zemljišč)
(13. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen: Ukrep bo vzpodbudil menjavo kmetijskih zemljišč
med kmetijskimi gospodarstvi v občini.
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Predmet: Sofinanciranje stroškov, nastalih z menjavo (zaokrožitvijo) kmetijskih zemljišč.
Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki izvedejo medsebojno menjavo kmetijskih zemljišč.
Splošni pogoji upravičenosti: predloži dokumentacijo, iz
katere je razvidno, da je bila izvedena menjava zemljišč (notarsko overjena menjalna pogodba o menjavi zemljišč).
Upravičeni stroški: Stroški pravnih in upravnih postopkov
pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči: do 50% dejansko nastalih pravnih in
upravnih stroškov.
Znesek pomoči: se določi z razpisom.
12. člen
(Zagotavljanje tehnične podpore v primarnem kmetijstvu)
(15. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen: Usposobljenost in znanje nosilcev kmetijskih
gospodarstev in družinskih članov je še vedno slabo, zato
z ukrepom želimo doseči boljšo učinkovitost in strokovnost
kmetijstva in s tem dolgoročno sposobnost preživetja. Z ukrepom želimo omogočiti tudi nadomeščanje oziroma opravljanje dela na kmetiji v primeru več kot 30-dnevne bolezni ali
nezmožnosti za delo nosilca ali ožjega družinskega člana na
kmetijskih gospodarstvih, kjer nosilec ali njegov ožji družinski
član živi le od kmetijstva in je pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet.
Predmet podpore:
– izobraževanje in usposabljanje kmetom v primarni kmetijski pridelavi,
– svetovalne storitve,
– organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih,
– publikacije, kot so katalogi in spletišča,
– nadomeščanje oziroma opravljanje dela na kmetiji v primeru več kot 30 dnevne bolezni ali nezmožnosti za delo nosilca
ali ožjega družinskega člana na kmetijskih gospodarstvih, kjer
nosilec ali njegov ožji družinski član živi le od kmetijstva in je
pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet.
Upravičenci: Za 1–4 alineo podpore: So izvajalci, ki so
registrirani za opravljanje dejavnosti iz predmetov te podpore
in bodo izbrani na podlagi javnega razpisa.
Za 5 alineo: So ustrezno usposobljeni izvajalci in registrirani za opravljanje tovrstnih storitev nadomeščanja.
Splošni pogoji upravičenosti:
– Izvajalec mora zagotoviti, da bo pomoč dostopna vsem
upravičencem.
– Če je izbrani izvajalec skupina proizvajalcev ali druga
kmetijska organizacija za vzajemno pomoč, mora zagotoviti,
da je pomoč dostopna tudi nečlanom. Prispevek za udeležbo
nečlanov se omeji na stroške za zagotavljanje storitev.
– Izvajalec je dolžan po zaključenem usposabljanju naročniku – občini predložiti seznam upravičenih udeležencev
izobraževanja in usposabljanja ali svetovanja z vsemi zakonsko
obveznimi podatki: udeleženci morajo biti vpisani v register
kmetijskih gospodarstev ali morajo biti njihovi družinski člani.
– upravičenec za uveljavljanje podpore nadomeščanja na
kmetiji predloži dokazilo o bolezni oziroma nezmožnosti za delo
daljše od 30 dni in potrdilo o kmečkem zavarovanju.
Specifični pogoji upravičenosti:
– Pomoč se dodeli izvajalcu in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju končnim prejemnikom.
– Za predstavitvi v publikacijah, kot so katalogi ali spletišča, mora izvajalec zagotoviti, da material na kateremkoli
mediju vsebuje dejanske podatke o proizvajalcih iz določenega
območja ali dejanske podatke o proizvajalcih danega proizvoda
ter da so informacije in predstavitve nevtralne in imajo vsi zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo.
Upravičeni stroški:
– usposabljanje in izobraževanje ter svetovanje kmetom
v primarni kmetijski pridelavi,
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– stroški organiziranja in izvedbe programov usposabljanja in izobraževanja (prostor, predavatelji, oglaševanje),
– stroški svetovalnih storitev: honorarji za storitve, ki ne
spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko
davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje,
– organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih
stroški udeležbe in potnih stroškov, najemnine razstavnih prostorov, materialni stroški priprave in dostave izdelkov za razstave, ocenjevanja pridelkov, simbolične nagrade, podeljene na
tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca,
stroški publikacij ocenjevanja izdelkov,
– publikacije: stroški priprave in tiska publikacij, katalogov
in stroški oblikovanja in priprave spletnih strani.
– stroški nadomeščanja na kmetiji: izvajalca, ki je registriran za opravljanje dejavnosti iz predmeta podpore,
Višina pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju
proizvajalcem.
Znesek pomoči: se določi z razpisom.
II. B DE MINIMIS
13. člen
(Naložbe za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetijah)
(2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006)
Namen: Z ukrepom prispevamo k ustvarjanju pogojev
in možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest ter realizacijo
poslovnih idej nosilcev in članov kmečkega gospodarstva. Podpiramo kmetijska gospodarstva, ki bodo obstoječo primarno
dejavnost z zagonom in širjenjem dopolnilne dejavnosti dvignili,
povečali konkurenčnost kmetije in zagotovili dodatni vir dohodka, kar bo dolgoročno vplivalo na obstoj primarne dejavnosti
na kmetiji. Z ukrepom želimo vzpodbuditi tudi konkurenčnost
kmetij, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo (delo v gozdu)
ter z naložbami zagotoviti varnejše delo v gozdu.
Predmet podpore: Podpore bodo dodeljene naložbam, ki
so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za
posodobitev in širjenje že obstoječe dopolnilne dejavnosti:
– predelava kmetijskih pridelkov (mesa, mleka, vrtnin,
sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj
in maščob, pripravljenih krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa),
medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gozdnih
sortimentov,
– prodaja kmetijskih pridelkov – kmetijskih pridelkov z drugih kmetij in izdelkov, ki jih druga kmetija proizvaja v skladu s
predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, turizem na kmetiji:
(gostinska in negostinska dejavnost),
– dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji,
storitve oziroma izdelki (npr: oglarstvo, tradicionalno krovstvo
s slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, izdelava
drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev,
podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic);
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov;
storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji
in živalmi ter oddaja le-teh v najem;
– izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji;
– zbiranje in kompostiranje organskih snovi;
– druge dopolnilne dejavnosti.
Upravičenci: kmetijska gospodarstva.
Splošni pogoji upravičenosti:
– Upravičenci morajo imeti registrirano dopolnilno dejavnost.
– Upravičenci morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti. Če le-tega še nimajo, ga morajo predložiti v 12 mesecih po odobritvi pomoči.
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– Upravičenec mora imeti v času oddaje vloge MID številko ter v uporabi najmanj 1 ha primerljivih površin. Za en ha
primerljivih površin, se po podatkih GERK, štejejo: 1 ha njiv,
2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov, 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov, 0,2 ha
vrtov, vključno z zavarovanimi prostori pri pridelavi vrtnin, 8 ha
gozdov, 5 ha gozdnih plantaž ali 6 ha barjanskih travnikov
oziroma drugih površin.
– Naložba mora ustrezati veterinarsko sanitarnim, zdravstveno sanitarnim in okoljevarstvenim zahtevam.
– Upravičenci morajo imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (lokacijsko informacijo, gradbeno dovoljenje – kjer
je to potrebno,
– Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi
o gradnji objektov, urejanju prostora in varstvu okolja.
– Kot zaključek naložbe se šteje tehnični prevzem ali
vključitev kmetijske mehanizacije ali opreme v objektih v proces
dela dopolnilne dejavnosti.
– Po zaključku investicije mora investicija biti v uporabi
za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva vsaj
še 5 let po izplačilu sredstev.
– Dopolnilno dejavnost, za katero je upravičenec pridobil
sredstva po tem pravilniku mora upravičenec opravljati vsaj še
5 let po zaključeni investiciji.
Specifični pogoji upravičenosti:
– Za dopolnilno dejavnost predelava živil rastlinskega izvora morajo lastne surovine predstavljati najmanj 50% količine
potrebnih surovin, ostale pa izhajati od drugih kmetij.
– Za dopolnilno dejavnost predelava živil živalskega izvora morajo pri neposredni prodaji končnemu potrošniku lastne
surovine predstavljati 100% potrebnih surovin, v drugih primerih pa najmanj 50% količine. Za dopolnilno dejavnost prodaja
pridelkov in izdelkov kmetij mora vrednost prodaje lastnih kmetijskih pridelkov in izdelkov znašati najmanj 30% celotne vrednosti prodaje na kmetiji. Za dopolnilno dejavnost turizem na
kmetiji – gostinska dejavnost se mora zagotoviti takšen obseg
kmetijske dejavnosti, ki zagotavlja najmanj 30% vrednosti lastnih surovin, pri čemer se jih do največ 30% vrednosti surovin
lahko dokupi v trgovini, ostalo pa od drugih kmetij.
– Za dopolnilno dejavnost predelave medu mora končni
prejemnik imeti ob času oddaje vloge v lasti vsaj 10 čebeljih
družin.
– Za dopolnilno dejavnost predelava gozdnih sortimentov
in za dopolnilno dejavnost pridobivanje energije iz biomase
morajo lastne surovine predstavljati najmanj 20% količine potrebnih surovin. Pri dopolnilni dejavnosti ribogojstvo in predelava sladkovodnih rib mora biti vodno zemljišče sestavni del
kmetije.
Upravičeni stroški:
– Gradbena in obrtniška dela: gradbena in obrtniška dela
(rušitvena, zemeljska dela, zidarska, tesarska, fasaderska,
krovska, kleparska, keramičarska, mizarska, pleskarska, parketarska, ključavničarska, kamnoseška, elektroinštalacijska,
vodovodna in druga inštalaterska dela, ureditev zunanje infrastrukture in dodatna dela). Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov
(nakup in prevoz), njihova montaža in stroški izvedbe del na
licu mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del).
– Splošni upravičeni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za študije
izvedljivosti, nakup patentov in licenc.
– Računalniška oprema – osebni računalniki in računalniški programi.
– Oprema, ki je nujno potrebna in neposredno povezana
s tehnološkim postopkom in trženjem glede na vrsto dopolnilne
dejavnosti.
Višina pomoči:
– za območja izven območij z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost: do 40%,
– za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: do 50%,
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– pomoč dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme
presegati 200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
Znesek pomoči: se določi z razpisom
14. člen
(Nove investicije za delo v gozdu)
(2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006)
Namen: Z ukrepom prispevamo k zmanjšanju nesreč v
gozdu ter k boljši strojni in tehnični opremi kmetijskih gospodarstev, ki imajo v lasti gozdne površine.
Predmet: Podpore bodo dodeljene naložbam v stroje in
manjšo opremo za kvalitetnejše delo v gozdu.
Upravičenci: Kmetijska gospodarstva, ki imajo v lasti
gozdne površine.
Splošni pogoji upravičenosti:
– Upravičenec predloži dokazilo o lastništvu gozdnih
parcel (podrobneje se določi z javnim razpisom).
– Kot zaključek naložbe se šteje tehnični prevzem ali
vključitev gozdarske mehanizacije ali opreme v proces dela
v gozdu.
– S pomočjo pridobljen stroj ali opremo mora upravičenec uporabljati vsaj še 5 let po zaključeni investiciji.
Upravičeni stroški:
– Gozdarski stroji in oprema za delo v gozdu (npr.
manjša gozdarska mehanizacija; motorne žage, cepilci in
zaščitna oprema za delo v gozdu, …).
Višina pomoči:
– za območja izven območij z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost: do 40%,
– za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost: do 50%,
– pomoč dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme
presegati 200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
Znesek pomoči: se določi z razpisom
15. člen
Nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti
in gozdarstva
(2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006)
Namen: Usposobljenost in znanje nosilcev kmetijskih
gospodarstev in družinskih članov je še vedno slabo, zato
z ukrepom podpiramo usposabljanje, izobraževanje, prenos
dobrih praks in novih znanj ter promocijo na področju dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva, kar bo doprineslo k večji
konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.
Predmet podpore:
– izobraževanje in usposabljanje kmetov s področij dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva,
– svetovalne storitve,
– organizacija forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje
na njih,
– publikacije, kot so katalogi in spletišča.
Upravičenci: Izvajalci so subjekti, ki so registrirani za
opravljanje dejavnosti iz predmetov podpore in bodo izbrani
na podlagi javnega razpisa.
Splošni pogoji upravičenosti:
– Izvajalec mora zagotoviti, da bo pomoč dostopna
vsem upravičencem.
– Če je izbrani izvajalec skupina proizvajalcev ali druga
kmetijska organizacija za vzajemno pomoč mora zagotoviti,
da je pomoč dostopna tudi nečlanom. Prispevek za udeležbo nečlanov se omeji na stroške za zagotavljanje storitev.
Izvajalec je dolžan po zaključenem usposabljanju naročniku
– občini predložiti seznam upravičenih udeležencev izobraževanja in usposabljanja ali svetovanja z vsemi zakonsko
obveznimi podatki: udeleženci (končni prejemniki) morajo
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biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev ali morajo biti
njihovi družinski člani.
Specifični pogoji upravičenosti:
– Pomoč se dodeli izvajalcu in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju končnim prejemnikom. Pri promociji
mora izvajalec zagotoviti, da promocijski material na kateremkoli mediju vsebuje dejanske podatke o proizvajalcih iz
določenega območja ali dejanske podatke o proizvajalcih
danega proizvoda, ter da so informacije in predstavitve nevtralne in imajo vsi zadevni proizvajalci enake možnosti, da se
predstavijo.
Upravičeni stroški:
– usposabljanje in izobraževanje ter svetovanje kmetom
iz področja dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva,
– stroški organiziranja in izvedbe programov usposabljanja in izobraževanja (prostor, predavatelji, oglaševanje),
– stroški svetovalnih storitev: honorarji za storitve, ki ne
spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z
običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko
davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje,
– predstavitev izdelkov na javnih predstavitvah (sejmi,
razstave, ...): stroški udeležbe in potnih stroškov, najemnine
razstavnih prostorov, materialni stroški priprave in dostave
izdelkov za razstave, ocenjevanja pridelkov, simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na
nagrado in zmagovalca, stroški publikacij ocenjevanja izdelkov,
– širjenje znanstvenih dognanj (prikazi in demostracijski
poskusi, delavnice in predavanja za širšo javnost): potni stroški, stroški prevozov, najemnine, materialni stroški priprave,
– promocija: stroški priprave in tiska publikacij, katalogov
in stroški oblikovanja in priprave spletnih strani.
Višina pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov,
– pomoč dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Izjema velja za podjetja, ki delujejo na področju
transporta, kjer skupna pomoč de minimis ne sme presegati
100.000 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let.
Znesek pomoči: se določi z razpisom.
16. člen
(pokrivanje operativnih stroškov transporta, subjektom,
ki so registrirani za opravljanje dejavnosti transporta)
(2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006)
Namen: V odročnih, razpršenih območjih občine pokrivati operativne stroške transporta in opreme z ciljem ohraniti
gospodarsko dejavnost transporta na odročnih območjih.
Predmet: Pokrivanje dodatnih stroškov prevoza (transporta in opreme).
Upravičenci: So zadruge, ki opravljajo dejavnost transporta. Subjekti, ki so registrirani in opravljajo gospodarsko
dejavnost transporta.
Splošni pogoji upravičenosti:
– Izvajalec mora zagotoviti, da bo pomoč dostopna vsem
končnim koristnikom.
– Izvajalec predloži izjavo, da prevoz ni v celoti krit iz
drugih javnih virov oziroma ni v postopku pridobivanja sredstev iz drugih javnih virov.
– Izvajalec je dolžan po opravljeni storitvi občini predložiti seznam končnih koristnikov transportne mreže ter izjave, da
stroškov prevoza le-ti nimajo pokritih iz drugih javnih virov.
Specifični pogoji upravičenosti:
Upravičeni stroški: Pokrivanje operativnih stroškov delovanja subjektov za opravljanje prevoza.
Višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov, pomoč
dodeljena kateremu koli transportnemu podjetju, ne sme presegati 100.000 € bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
Znesek pomoči: se določi z razpisom.
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17. člen
Šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih
in gozdarskih programih
Namen: zagotoviti usposobljene kadre za delo v kmetijstvu
in gozdarstvu.
Upravičenci: dijaki poklicnih, srednješolskih programov iz
področja kmetijstva in gozdarstva.
Splošni pogoji upravičenosti: dijak ima stalno prebivališče v občini.
Specifični pogoji upravičenosti: potrdilo v vpisu.
Višina pomoči: do 400 EUR/dijaka (neto) v šolskem letu.
18. člen
(Delovanje društev in njihovih združenj)
Namen: društva predstavljajo temelj za izmenjavo znanj
in izkušenj med prebivalstvom, ki živi na podeželju. Zato jih je
potrebno spodbujati in dolgoročno tudi s tem dvigniti kvaliteto
življenja na podeželju.
Predmet: sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih oblik
sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih združenj povezanih s
kmetijstvom, gozdarstvom in razvojem podeželja.
Upravičenci: društva in njihova združenja.
Splošni pogoji upravičenosti:
– Društva registrirana za delovanje na območju občine ali
delujejo na območju občine.
– Sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti društev.
– Izvajanje izobraževanj in usposabljanj, katerih upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti, ni predmet sofinanciranja.
Specifični pogoji upravičenosti:
– odločba o vpisu v register društev,
– seznam članov društva iz območja občine.
Upravičeni stroški: materialni stroški za delovanje društev.
Višina pomoči: višina sofinanciranja do 100% upravičenih
stroškov.
Znesek pomoči: se določi z razpisom.
19. člen
(Raziskovalne naloge)
Namen je vzpodbuditi kakovostne raziskovalne naloge s
področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja.
Upravičenci: šole, dijaki in študentje.
Splošni pogoji: Časovno definirana in finančno ovrednotena izdelava naloge.
Upravičeni stroški: Stroški izdelave nalog.
Višina pomoči: Višina sofinanciranja do 100% upravičenih
stroškov.
Znesek pomoči: se določi z razpisom.
III. POSTOPKI ZA DODELITEV POMOČI
IN IZBOR UPRAVIČENCEV
20. člen
(postopek za dodelitev pomoči)
Pomoči se bodo dodeljevale na podlagi letno izvedenega
javnega razpisa, v katerem občina podrobneje določi kriterije ter
način uveljavljanja in koriščenja sredstev. Za izvedbo postopka
imenuje župan komisijo.
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča župan z
odločbo, kjer opredeli višino odobrenih sredstev, opravičljive
stroške in namen pomoči za posamezen ukrep.
Občina poroča ministrstvu pristojnemu za nadzor državnih
pomoči o višini dodeljenih sredstev po upravičencih in namenih,
kot je to določeno z veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.
21. člen
(javni razpis)
Javni razpis določi višino razpoložljivih sredstev za
posamezni ukrep, višino dodeljene pomoči za posamezen
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ukrep, kriterije ter način uveljavljanja in koriščenja sredstev.
Javni razpis je objavljen na krajevno običajen način in
vsebuje:
– ime oziroma naziv in sedež občine, ki dodeljuje sredstva;
pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem
razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo
pogoje, izberejo prejemniki sredstev,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet
javnega razpisa,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva, oziroma roki, če je predvideno zaporedno
dodeljevanje sredstev,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev oziroma datumi odpiranja vlog, če je v javnem razpisu predvideno zaporedno
odpiranje le-teh,
– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki – upravičenci
obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo,
– druga obvezna določila, navedena v Pravilniku o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Kolikor je za določen ukrep manjše število vlog glede na
razpoložljiva sredstva, se lahko prerazporedijo za drug ukrep
znotraj okvira javnega razpisa.
22. člen
(imenovanje komisije za pregled in oceno vlog)
Vloge prispele na javni razpis pregleda in oceni komisija, ki
jo za ta namen imenuje župan občine.
O pregledu in oceni vlog komisija sestavi zapisnik, ki mora
vsebovati zlasti:
– kraj, datum in uro pregleda ter oceno vlog,
– imena članov komisije,
– seznam vlagateljev prispelih vlog,
– seznam vlagateljev nepopolnih in neutemeljenih vlog z
navedbo pomanjkljivosti,
– predlog upravičencev do pomoči po tem pravilniku in
predlagana višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu,
– pripombe.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.
23. člen
(odločitev o vlogah)
Vlagatelje nepopolnih vlog se pozove, da vloge dopolnijo
v roku, ki je določen v javnem razpisu. Nepopolne vloge, ki jih
vlagatelj v navedenem roku ne dopolni ali ne odpravi pomanjkljivosti, se zavržejo. Na podlagi zapisnika iz 24. člena odloči
o vloženih zahtevkih direktor občinske uprave najkasneje v 45
dneh po izteku razpisnega roka. V sklepu se opredeli namen,
višino odobrenih sredstev in opravičljive stroške za posamezen
ukrep. Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 15 dni od vročitve. Pritožbo je potrebno poslati priporočeno po pošti na občino.
Pristojni organ za pritožbe na II. stopnji je župan občine.
24. člen
(pogodba)
Na podlagi sklepov o dodeljenih sredstvih občina z upravičenci sklene pogodbo, s katero se podrobneje uredijo način in
pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.
25. člen
(vračilo sredstev)
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil
nezakonito, ali jih porabil nenamensko oziroma del ali storitev
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ni izvršil v skladu s pogodbenimi določili, mora občini vrniti vsa
pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Natančni pogoji vrnitve sredstev dodeljenih upravičencu se določijo v pogodbi.
Upravičenec iz prejšnjega odstavka ne more pridobiti novih
sredstev iz tega pravilnika še 5 let po vračilu vseh nezakonito
pridobljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
26. člen
(uporaba pravilnika)
Ta pravilnik se uporablja za Občino Gorje in za uresničevanje strategije Lokalne akcijske skupine, ki deluje na območju
občine.
IV. KONČNE DOLOČBE
27. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti delovni dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za programsko obdobje 2008–2013.
Št. 039-8/2008-1
Gorje, dne 29. maja 2008
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.

IVANČNA GORICA
2374.

Sklep o imenovanju člana Komisije za sprejem
otrok v vzgojno-varstveni zavod Vrtec Ivančna
Gorica

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95,
73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98,
12/99, 16/99, 59/99, 70/00. 100/00, 16/02, 51/02, 72/05, 60/07
in 94/07), 10 člena Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec in o plačevanju oskrbnine (Uradni vestnik, št. 2/05) in 16. člena Statuta
Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 5/07) je
Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 4. korespondenčni seji
dne 14. 5. 2008 sprejel

SKLEP
o imenovanju člana Komisije za sprejem otrok
v vzgojno-varstveni zavod Vrtec Ivančna Gorica
I.
V Komisijo za sprejem otrok v vzgojno-varstveni zavod
Vrtec Ivančna Gorica se imenuje:
1. Luka ŠEME, roj. 13. 4. 1954, Žabjek 7, Višnja Gora.
II.
Mandat člana Komisije za sprejem otrok v vgojno-varstveni zavod Vrtec Ivančna Gorica traja 4 leta.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem imenovanja in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0010/2008
Ivančna Gorica, dne 14. maja 2008
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.
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Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
občinskega podrobnega prostorskega načrta
I4/b SC Novi center Ivančna Gorica

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) župan Občine Ivančna Gorica izdaja

SKLEP
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
občinskega podrobnega prostorskega načrta
I4/b SC Novi center Ivančna Gorica
I.
Javno se razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta I4/b SC Novi center Ivančna Gorica,
ki ga je izdelalo podjetje ARHE d.o.o.
II.
Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih Občine
Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, v delovnem času Občine
Ivančna Gorica in na spletnem naslovu www.ivancna-gorica.
si. Javna razgrnitev bo trajala trideset dni in se začne teden dni
po objavi. V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava in sicer 23. 6. 2008 ob 18.00 uri v sejni dvorani Občine
Ivančna Gorica v PC Žolnir, Sokolska ulica 5.
III.
V času javne razgrnitve lahko k dopolnjenemu osnutku
občinskega podrobnega prostorskega načrta I4/b SC Novi
center Ivančna Gorica dajo pisne pripombe in predloge vse
pravne in fizične osebe oziroma vsi zainteresirani in prizadeti, ki
jih vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve, ali pismeno pošljejo na Občino Ivančna Gorica s pripisom: »Pripombe
na dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega
načrta I4/b SC Novi center Ivančna Gorica«.
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem objave.
Št. 35003-0071/2005-2
Ivančna Gorica, dne 2. junija 2008
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

IZOLA
2376.

Razpis predčasnih volitev v Občinski svet
Občine Izola

Na podlagi četrtega odstavka 24. člena in drugega odstavka 26. čelna Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 94/07 – UPB-3 in 45/08) Občinska volilna komisija

RAZPISUJE
predčasne volitve v Občinski svet Občine Izola
1. Predčasne volitve v Občinski svet Občine Izola se
opravijo v nedeljo, 20. julija 2008.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za
volilna opravila, se šteje 9. junij 2008.
Št. 041-4/2008
Izola, dne 2. junija 2008
Predsednica
Monika Mavsar l.r.
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Razpis predčasnih volitev predstavnikov
italijanske narodne skupnosti v Občinski svet
Občine Izola

V skladu s 33. in 26. členom Zakona o Lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-3 in 45/08) Posebna občinska
volilna komisija

RAZPIŠE
predčasne volitve predstavnikov italijanske
narodne skupnosti v Občinski svet Občine Izola
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»5. Poslovni prostor št. 901 v skupni izmeri 24,85 m2, v
stavbi na naslovu Cesta maršala Tita 41, Jesenice, ki leži na
zemljišču s parc. št. 456/4, k.o. Jesenice.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 014-23/2008
Jesenice, dne 29. maja 2008
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

1. Predčasne volitve v Občinski svet Občine Izola bodo v
nedeljo, dne 20. julija 2008.
2. Volilna opravila začnejo teči dne 9. junija 2008.
Št. 041-4/2008
Izola, dne 2. junija 2008
Predsednik komisije
Marino Domio l.r.
In conformita’ dell’art. 33 e dell'art. 26 della Legge sulle
elezioni amministrative (GU-RS n. 94/07 – VUI-3 e 45/08) la
Commissione elettorale comunale particolare

INDICE
le elezioni anticipate dei rappresentanti dellla
comunita' nazionale italiana nel Consiglio
comunale del Comune di Isola
1. Le elezioni anticipate per il Consiglio comunale di Isola
si svolgeranno domenica, 20 luglio 2008.
2. Le procedure elettorali avranno inizio il 9 giugno
2008.
Prot.n.: 041-4/2008
Isola, 2 giugno 2008
Il presidente della Commissione
Marino Domio m.p.

JESENICE
2378.

Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice«

Na podlagi 3. in 18. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91 in spremembe), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in spremembe), 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe), 13. člena
Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06) in 71. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS,
št. 13/01) je Občinski svet Občine Jesenice na redni 18. seji
dne 29. 5. 2008 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda »Zavod za šport Jesenice«
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport
Jesenice« (Uradni list RS, št. 121/04, 71/06) se v prvem odstavku 11. člena doda nova peta točka, ki se glasi:

LJUBLJANA
2379.

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o
ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta
ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v
Holding Ljubljana, d.o.o.

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo), 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS,
št. 73/06), 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99), 16. člena Statuta Občine Dol
pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 – prečiščeno besedilo in 55/07), 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list
RS, št. 18/99 in 12/01), 25. člena Statuta Občine Medvode
(Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) in
16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99,
103/00 in 76/02) ter v skladu s četrtim in petim odstavkom
61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – UPB2 in 14/07 – ZSPDPO) so Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 14. seji dne 10. 3. 2008, Občinski
svet Občine Brezovica na 12. redni seji dne 9. 4. 2008,
Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 9. redni
seji dne 9. 4. 2008, Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na
12. redni seji dne 12. 3. 2008, Občinski svet Občine Horjul
na 12. seji dne 20. 3. 2008, Občinski svet Občine Medvode
na 11. seji dne 8. 4. 2008 in Občinski svet Občine Škofljica
na 14. redni seji dne 6. 5. 2008 sprejeli

AKT
o spremembah in dopolnitvah Akta o
ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta
ustanoviteljev javnih podjetij povezanih
v Holding Ljubljana, d.o.o.
1. člen
V Aktu o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta
ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana,
d.o.o. (Uradni list RS, št. 82/04) se v naslovu in drugem odstavku 3. člena besedilo »Svet ustanoviteljev javnih podjetij
povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o.« nadomesti z besedilom
»Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.« v ustreznem sklonu.
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se drugi stavek spremeni tako,
da se glasi: »Na Mestno občino Ljubljana so svoj poslovni delež
prenesle Občina Vodice (notarski zapis pogodbe o prenosu
poslovnega deleža opr. št. 994/01 z dne 12. 6. 2001), Občina
Ig (notarski zapis pogodbe o odsvojitvi poslovnega deleža opr.

Uradni list Republike Slovenije
št. SV 2344/07 z dne 15. 10. 2007) in Občina Velike Lašče
(notarski zapis pogodbe o odsvojitvi poslovnega deleža opr.
št. SV 2467/07 z dne 26. 10. 2007).«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Občine iz prejšnjega odstavka tega člena, razen tistih, ki
so prenesle svoj poslovni delež, na podlagi zakona in ustanovitvenih aktov prevzamejo izvrševanje ustanoviteljskih pravic v
naslednjih javnih podjetjih: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Javno
podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. in Snaga Javno
podjetje, d.o.o.«.
3. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vsak župan ima pri sprejemanju odločitev naslednji odstotek glasov:
– župan Mestne občine Ljubljana: 87,32% glasov,
– župan Občine Medvode: 3,84% glasov,
– župan Občine Brezovica: 2,76% glasov,
– župan Občine Dobrova - Polhov Gradec: 2,16% glasov,
– župan Občine Škofljica: 1,80% glasov,
– župan Občine Dol pri Ljubljani: 1,26% glasov,
– župan občine Horjul: 0,86% glasov.«.

Št.
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Št. 03101-5/04-6
Dol pri Ljubljani, dne 12. marca 2008
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.
Št. 014-0001/2008-1
Horjul, dne 20. marca 2008
Župan
Občine Horjul
Janko Jazbec l.r.
Št. 013-1/04-11
Medvode, dne 8. aprila 2008
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.
Št. 03802-5/2008(1)
Škofljica, dne 6. maja 2008
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.

4. člen
V prvem odstavku 6. člena se za sedmo alinejo pika nadomesti z vejico in doda nova osma alineja, ki se glasi:
»– odloča o drugih zadevah v skladu z zakonodajo.«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Stran

2380.

Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

5. člen
V skladu z določbami tega akta se ustrezno uskladijo akti
javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.,
in JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje
strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih
služb.

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana, v skladu s 97. členom Energetskega zakona
(Uradni list RS, št. 27/07) in Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega
ogrevanja za tarifne odjemalce (Uradni list RS, št. 38/08)
objavlja

6. člen
Po sprejemu na seji mestnega sveta in vseh občinskih
svetih objavi župan Mestne občine Ljubljana ta akt v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

CENIK
za posamezne tarifne skupine toplote

Št. 007-1/2008-6
Ljubljana, dne 10. marca 2008
Župan
Mestne občina Ljubljana
Zoran Janković l.r.
Št. 36/2008/JH
Brezovica, dne 9. aprila 2008
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.
Št. 014-0009/2008-1
Dobrova, dne 9. aprila 2008
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.

1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana,
Verovškova 70, se določijo nove cene toplote:
TARIFNA
SKUPINA
GOSPODINJSKI
ODJEM
za dobavljene količine
– za obračun po
toplotnem števcu
– za obračun tople
potrošne vode po
vodomeru
za priključno moč
– za obračun po
toplotnem števcu in
obračun po vodomeru
NEGOSPODINJSKI
ODJEM
za dobavljene količine
– za obračun po
toplotnem števcu

Enota

Cena brez
DDV

20% DDV Cena z DDV

EUR/MWh

30,6740

6,1348

36,8088

EUR/m3

2,0491

0,4098

2,4589

EUR/MW/leto

EUR/MWh

6.565,3035 1.313,0607 7.878,3642

34,2564

6,8513

41,1077

Stran
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TARIFNA
SKUPINA
– za obračun tople
potrošne vode po
vodomeru
za priključno moč
– za obračun po
toplotnem števcu in
obračun po
vodomeru
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Cena brez
DDV

25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 –
uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Medvode
na 13. seji dne 27. 5. 2008 sprejel

Enota

EUR/m3

2,2867

EUR/MW/leto

20% DDV Cena z DDV

0,4573

ODLOK
o spremembah Odloka o proračunu Občine
Medvode za leto 2008

2,7440

7.599,6107 1.519,9221 9.119,5328

2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik za
posamezne tarifne skupine toplote, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 33/08.
3. člen
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 29. maja 2008

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Medvode za leto 2008 (Uradni list RS, št. 42/07) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

I.
70

Hrvoje Drašković l.r.
Direktor

11.333.989

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

10.897.850

DAVČNI PRIHODKI

8.943.730

700 Davki na dohodek in dobiček

6.742.330

703 Davki na premoženje

1.874.100

706 Drugi davki

2381.

71

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95 in 17. člena Statuta Občine
Ljubno (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Ljubno na 13. redni seji dne 29. 5. 2008 sprejel

II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati z dnem objave.

KAPITALSKI PRIHODKI

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja

Odlok o spremembah Odloka o proračunu
Občine Medvode za leto 2008

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in

TRANSFERNI PRIHODKI

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

402 Izdatki za blago in storitve

41

0
150.000
0

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

2382.

83.459

730 Prejete donacije iz domačih virov

II.

MEDVODE

233.459

0

740 Transferni prihodki
iz drugih javnofinančnih instutucij
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l.r.

72.000
1.712.220

PREJETE DONACIJE
731 Prejete donacije iz tujine

Št. 350-03/2008
Ljubno, dne 29. maja 2008

121.000
26.000

721 Prihodki od prodaje zalog

74

1.954.120

712 Denarne kazni

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

73

0

22.900

714 Drugi nedavčni prihodki

SKLEP

327.300

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

I.
Iz statusa grajenega javnega dobra se izvzame zemljišče s parcelno številko 1622 (cesta v izmeri 231 m2), k.o. Ter,
ZKV 356.

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

Sklep o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega
javnega dobra

Proračun
2008

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

704 Domači davki na blago in storitve

LJUBNO

v EUR

0
202.680
202.680
12.720.538
2.874.872
574.828
97.846
2.091.986

403 Plačila domačih obresti

64.309

409 Rezerve

45.903

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

4.169.121
157.366
1.903.553

Uradni list Republike Slovenije
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42
43

Št.

753.842
1.354.360

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

5.347.744

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

5.347.744

INVESTICIJSKI TRANSFERI

328.801

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

67.079

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

261.722

III.

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

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

0

750 Davki na dohodek in dobiček

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

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

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.
DELEŽEV

0

440 Davki na dohodek in dobiček

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

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

3. člen
Ta odlok začne veljati na dan objave v Uradnem listu Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na določitev višine
sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo
od 1. januarja 2008.
Št. 410-124/07-6
Medvode, dne 27. maja 2008
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za
stanovanjsko naselje Tešanovci

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in na podlagi 21. in 33. člena
Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo
ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odločba US)
ter 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS,
št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) župan Občine Moravske
Toplice sprejema

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za stanovanjsko naselje
Tešanovci
1. člen
(splošno)

0

50

ZADOLŽEVANJE

375.563

500 Domače zadolževanje

375.563

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

133.534

55

ODPLAČILA DOLGA

133.534

550 Odplačila domačega dolga

133.534

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

–1.144.519

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB
KONCU PRET. LETA

odstavka odloča župan, in sicer za zmanjšanje postavke maksimalno 50.000 EUR in za povečanje postavke maksimalno
100.000 EUR.«

2383.

375.563

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

6125

MORAVSKE TOPLICE

RAČUN FINANCIRANJA

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

Stran

–1.386.549

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

X.
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242.029
1.386.549
1.144.519
«

2. člen
Spremeni se tretji odstavek 5. člena tako, da se glasi:
»O povečanju ali zmanjšanju obsega sredstev, do višine
5% vseh prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, iz prvega

(1) S tem sklepom župan Občine Moravske Toplice določa
način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v
nadaljevanju: OPPN) za stanovanjsko naselje Tešanovci v k.o.
Tešanovci, katerega osnutek je izdelal ZEU–DNI d.o.o., Ulica
Staneta Rozmana 5, Murska Sobota v maju 2008.
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt) in Pravilnik
o vsebini, obliki in načinu priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
(1) S prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 43/98) je predmetno območje
opredeljeno kot zazidljivo in je ostalo do danes nepozidano.
(2) Pobudo za izdelavo prostorskega načrta so podali novi
lastniki zemljišča.
3. člen
(okvirno ureditveno območje OPPN)
(1) Območje obdelave zajema parcelo s št. 538/1, k.o.
Tešanovci.
(2) Območje obdelave je ravna površina, nepravilne oblike, velikosti 0,88 ha.
(3) Območje obdelave leži jugovzhodno od lokalne ceste.
Na južni strani ga omejuje dovozna poljska pot, na vzhodni
travnik.

6126 /
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(4) V skrajnem jugovzhodnem delu območja obdelave
se nahaja manjša gramoznica.

Roki

II. obravnava in sprejem akta z odlokom na
seji Občinskega sveta
do 30. 10. 2008

4. člen
(vsebina in oblika OPPN)
(1) Predmet izdelave OPPN je glede na pobudo, izdelati nova določila, ki bodo smiselno in ustrezno postavila
pogoje za umestitev novih stanovanjskih objektov, določili
se bodo urbanistično-arhitektonski pogoji s podrobnejšimi
določili umestitve in ureditvijo zunanjih površin.
(2) V OPPN se bo predvidela nova parcelacija in izvedba nove komunalne infrastrukture katere se bodo izvedle v
skladu s pogoji iz smernic posameznih pristojnih služb. Novi
objekti se bodo komunalno navezali na obstoječe komunalne
sisteme, ki potekajo mimo območja.
(3) Načrtovalec OPPN bo moral predati pripravljavcu,
to je Občina Moravske Toplice, pet izvodov akta v analogni
obliki in enem izvodu v digitalni obliki, tako tekstualni kot
grafični del, le-tega pa v programu AutoCAD (dwg) oziroma
programu, ki ga uporablja pripravljavec. Občina bo po potrditvi zadržala en izvod, ostale pa predala naročniku Panonska
vas d.o.o., Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice.
5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne podlage, na katerih bodo temeljile rešitve in
jih pripravi načrtovalec na osnovi podanih zasnov naročnika
so:
– idejne zasnove načrtovane prostorske ureditve in
posameznih elementov le-te, izdelana na način, ki vključuje
vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in
okoljevarstvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in
utemeljitvijo;
– idejno zasnovo nove prometne ureditve tudi v odnosu
do obstoječe, vključno z ureditvami mirujočega prometa;
– idejne zasnove novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– idejne zasnove zaščite in ureditev energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih komunalnih priključkov;
– geodetske podlage oziroma posnetke v digitalni obliki
za izdelavo prostorskega načrta priskrbi naročnik;
– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih
drugih stvarnih pravic;
– druge morebitne dodatne strokovne podlage.
6. člen
(postopek in roki priprave OPPN)
Izvedejo se naslednji nadaljnji postopki:
Faze

Faze

Roki

objava Sklepa o začetku priprave akta

do 23. 5. 2008

pridobitev smernic v roku 30 dni

do 30. 6. 2008

dopolnitev osnutka akta v skladu z zahtevami iz podanih smernic

do 7. 7. 2008

javno naznanilo sklepa o 30-dnevni javni
razgrnitvi

do 20. 7. 2008

javna razgrnitev 30 dni in javna obravnava

do 20. 8. 2008

stališča do podanih pripomb

do 30. 8. 2008

I. obravnava na seji Občinskega sveta

do 11. 9. 2008

priprava predloga OPPN

do 18. 9. 2008

pridobitev mnenj na usklajen predlog akta v
roku 30 dni
do 20. 10. 2008

objava odloka v Uradnem listu RS

do 15. 11. 2008

7. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in
mnenj na osnutek in predlog OPPN so:
– Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., OE Murska Sobota, Lendavska 31, 9000
Murska Sobota
– Telekom Slovenije, Sektor za upravljanje omrežja,
Center za vzdrževanje omrežja Murska Sobota, Trg zmage
6, 9000 Murska Sobota
– RS Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Murska
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
– Čista narava d.o.o. Tešanovci 32 b, 9226 Moravske
Toplice
– RS Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek porečja reke
Mure, Slovenska 2, 9000 Murska Sobota, p.p.144
– Komunala, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, 9000
Murska Sobota
– Vodovod Murska Sobota, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor
– Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 2, 9226
Moravske Toplice
– V skladu z določili 58. člena ZPNačrt in 40. člena Zakona o varstvu okolja se poda vloga na Ministrstvo pristojno za
okolje za pridobitev odločbe o morebitni obveznosti izdelave
celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
(2) Kolikor se izkaže, da se predvideni posegi na predmetnem območju dotikajo tudi morebitnih drugih področij kot
jih pokrivajo zgoraj navedeni nosilci urejanja prostora, se jih
mora vključiti in od njih pridobiti smernice in mnenja.
(3) Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30 dneh od prejema poziva na predloženi osnutek OPPN podati smernice za
načrtovanje. V primeru, da v 30 dneh nosilci urejanja prostora
ne podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo, v tem primeru
mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne
predpise in druge pravne akte.
(4) Na usklajen predlog OPPN morajo nosilci urejanja
prostora v 30 dneh podati svoje mnenje. V primeru, da nosilci
urejanja prostora v 30 dneh svojega mnenja niso podali, se
šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.
8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Finančna sredstva za izdelavo OPPN za stanovanjsko
naselje Tešanovci, zagotovi naročnik – investitor.
9. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati z dnem objave.
(2) Občina Moravske Toplice pošlje ta sklep Ministrstvu
za okolje in prostor.
Št. 350-03/08-1
Moravske Toplice, dne 28. maja 2008
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.
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Št.

NOVA GORICA
2384.

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne
občine Nova Gorica za leto 2007

40

TEKOČI ODHODKI

7.272.139

400 Plače in drugi izdatki
zaposlenim

1.880.418

401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
409 Rezerve
41

A.

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV

I.

SKUPAJ PRIHODKI
(70 + 71 +72 + 73 + 74 + 78)

30.247.481

TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)

28.788.908

DAVČNI PRIHODKI

18.385.291

700 Davki na dohodek in dobiček

13.300.121

70

71

3.695.955

704 Domači davki na blago
in storitve

1.389.215

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja

30.445

712 Globe in druge denarne kazni

84.186

714 Drugi nedavčni prihodki

73
74

KAPITALSKI PRIHODKI

1.094.652

55.818

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev

152.951

PREJETE DONACIJE

8.112

730 Prejete donacije iz domačih virov

8.112

TRANSFERNI PRIHODKI

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

31.309

787 Prejeta sredstva od drugih
evropskih institucij

31.309

418.713

413 Drugi tekoči domači transferi

4.918.573

INVESTICIJSKI ODHODKI

8.274.110

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

8.274.110

INVESTICIJSKI TRANSFERI

4.081.033

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

2.118.117

432

Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

1.962.916

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

–621.584

(I. – II.) (Skupaj prihodki minus skupaj
odhodki)
III/1.

PRIMARNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)

–757.938

(I. – 7102) – (II. – 403 – 404)
(Skupaj prihodki brez prihodkov od
obresti minus skupaj odhodki brez
plačil obresti)
III/2.

TEKOČI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)

10.274.986

(70 + 71) – (40 + 41)
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki
in tekoči transferi)
B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

235.121

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV

235.121

750 Prejeta vračila danih posojil

160.084

75

289.347

PREJETA SREDSTVA
IZ EVROPKSE UNIJE

106.052
11.241.783

1.855.976

1.210.386
921.036

4.975.719

412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam

208.769

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

78

135.279

309.950

4.048.521

9.059.055

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

10.403.617

30.869.065

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

43

703 Davki na premoženje

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

42

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

6127

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

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine
Nova Gorica za leto 2007.
Proračun Mestne občine Nova Gorica izkazuje v obdobju
od 1. 1. do 31. 12. 2007 naslednje podatke:
I.

Stran

II.

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 33. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, št. 123/06) je Mestni svet Mestne občine Nova
Gorica na seji dne 22. maja 2008 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna
Mestne občine Nova Gorica za leto 2007
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V.

752 Kupnine iz naslova privatizacije

75.037

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

91.846

Stran
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VI.
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DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

91.846

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

91.846

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

143.275

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500 + 501)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

SPREMEMBA STANJA
SREDSTEV NA RAČUNU

–478.309

IX.

(I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)
X.

NETO ZADOLŽEVANJE
(VII. – VIII.)

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI. + X. – IX.)

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

0
621.584
1.237.736

2. člen
Sklad proračunske rezerve Mestne občine Nova Gorica
izkazuje od 1. 1. do 31. 12. 2007 naslednje spremembe:
Prihodki
Odhodki
Razlika

107.792 €
21.788 €
86.004 €

Prenos sredstev na računu iz leta 2006
Razlika na računu za prenos v leto 2008

40.727 €
126.731 €.

3. člen
Sestavni del tega odloka so bilanca prihodkov in odhodkov proračuna, račun finančnih terjatev in naložb ter račun
financiranja.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 410-7/2008
Nova Gorica, dne 22. maja 2008
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

2385.

Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št.
38/05, 24/06) in skladno s 3. členom Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 32/07) je Mestni
svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 22. maja 2008
sprejel

ODLOK
o porabi sredstev proračunske rezerve
1. člen
Iz sredstev proračunske rezerve se zagotovi finančna
sredstva v višini 86.000 €, in sicer:
– 75.000 € za kritje stroškov, nastalih ob izvajanju nujnih
intervencijskih ukrepov na večjem zemeljskem podoru na občinski cesti Branik – Spodnja Branica (KS Branik);
– 7.000 € za kritje stroškov, nastalih ob izvajanju nujnih
intervencijskih ukrepov na cestnem usadu v Užičah (KS Vitovlje);
– 4.000 € za kritje stroškov, nastalih ob izvajanju nujnih intervencijskih ukrepov na lokalni cesti v Tabor (KS Dornberk).
2. člen
Dejanska poraba bo v okviru zaključnega računa za leto
2008, posebej specificirana.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-3/2008
Nova Gorica, dne 22. maja 2008
		
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

2386.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Damber III

Na podlagi 52. člena in v povezavi z 98. členom Zakona
o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07)
ter na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica
(Uradne objave, št. 6/02, 25/02, ter Uradni list RS, št. 38/05,
24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne
22. maja 2008 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Damber III
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski
načrt (v nadaljevanju OPPN) Damber III, ki ga je izdelala Proarc
Nova Gorica d.o.o., v juliju 2007 pod številko 7555.
2. člen
(vsebina načrta)
OPPN Damber III vsebuje:
– obrazložitev in utemeljitev,
– grafične prikaze,
– predlog parcelacije,
– priloge, strokovne podlage in mnenja pristojnih nosilcev
urejanja prostora.
3. člen
(območje načrta)
Območje OPPN obsega površine na območju Damberja
nad Borštnikovo domačijo v Kromberku. Območje predstavlja
v naravi nepozidano zemljišče, ki je poraščeno z mešanim gozdom, na severni strani je omejeno s kmetijskimi površinami, na

Uradni list Republike Slovenije
zahodni z Brestnikovim potokom, na vzhodni strani s potokom
in na južni strani z robom gozdnih površin. Območje namenjeno
za pozidavo obsega zemljišče v skupni površini cca 3,2 ha in
zajema parcele št. 347/2, 349/2, 349/1, 383/1, 388/1, 388/2,
388/3, 388/4, 388/5, 389/2, 392, 1297/2, del, in del 1337 vse
k.o. Kromberk. Priključni vodi na komunalno infrastrukturo in
dovozna cesta so v vplivnem območju OPPN.
4. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi območji)
Območje je na severu omejeno s kmetijskimi površinami,
na vzhodu in zahodu s potokoma, na južni strani se navezuje
na opuščeno Borštnikovo domačijo in zelene površine do Ulice
Vinka Vodopivca, na katero se navezuje nova dovozna cesta
na mestu priključka sedanjega kolovoza.
5. člen
(namembnost območja)
Ureditveno območje je namenjeno pozidavi s stanovanjskimi objekti, zelenim površinam na parcelah in ob potoku,
prometnim površinam ter komunalni opremi.
6. člen
(pogoji za urbanistično oblikovanje območja)
Urbanistična zasnova je načrtovana s pozidavo gostote 45 preb/ha, povprečno velikostjo parcele cca 750 m2
za cca 50 stanovanjskih objektov. Velikosti parcel od 250
do 1000 m2 se prilagajajo terenskim razmeram, strmim področjem in prometni ureditvi. Izraba zemljišč za gradnjo je
zelo omejena z globoko strugo potoka, slabo nasilnostjo tal
in z varovalnimi pasovi vodotokov. Dostopi na parcele niso
posebej določeni, ker so odvisni od ureditve vsake parcele
in od etažnosti objekta. Objekti (P+1), (K, P+1), se lahko
postavijo samo na površinah, ki so določene za pozidavo.
Podane višinske kote so okvirne. Na parceli individualne hiše
je potrebno zagotoviti tri parkirna mesta, podporni zidovi med
parcelami ter med parcelami in cesto so armirano betonski in
obloženi s kamnom.
Vsi objekti in naprave s pripadajočo interno komunalno,
prometno in zunanjo ureditvijo, vključno z ograjo, morajo biti
odmaknjeni od meje vodnega zemljišča, to je od zgornjega
roba brežine vodotoka, vsaj pet metrov.
7. člen
(pogoji za arhitekturno oblikovanje objektov)
(1) Arhitekturno oblikovanje temelji na ustreznem razmerju sestavljenih volumnov z dvo ali večkapno streho (korci,
mediteran) strešnimi venci, fasadni materiali so v svetlih tonih.
Višinski gabariti (P+1), na strmem terenu (K, P+1).
(2) Maksimalni horizontalni gabariti objektov:
– individualne hiše 10 x 12 m do 16 x 12 m, (K, P+1),
(P+1),
– stanovanjski dvojčki 10 x 10 m x 2, (K, P+1),
– vrstne hiše 10 x 10 m, (K, P+1).
8. člen
(cestno omrežje)
(1) Dovozna cesta za obravnavani kompleks Damber III
se odcepi cca 50 m zahodno od Iztokove ulice namesto sedanjega priključka dovozne ceste do domačije Borštnik. Nova
priključna cesta poteka v začetnem delu ob trasi omenjene dovozne ceste, nato se odkloni proti zahodu in preide v območje
zazidalnega kompleksa.
(2) V spodnjem predelu kompleksa se na dovozno cesto
navezujejo krajši odcepi dostopnih cest do posameznih parcelnih sklopov, nato se serpentinasto vzpenja po pobočju vse do
ulice Pod Škabrijelom. Pred zaključkom trase se na dovozno
cesto priključi trasa prečne ceste, ki se nadaljuje proti vzhodu
v smeri obstoječe kmetije.
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(3) Zaradi konfiguracije terena, ki je v pretežnem delu
precej strm, se pri trasiranju upošteva nekoliko večje vzdolžne
nagibe, ki pa ne presegajo 15%.
9. člen
(meteorna kanalizacija in odvodnja)
(1) Obravnavano zazidalno območje je smiselno, zaradi konfiguracije terena in bližine potokov, opremiti z ločenim
kanalizacijskim sistemom. Odvodnjo utrjenih površin in streh
objektov se preko krajših odsekov sekundarnih kanalov usmeri
v bližnje struge potokov.
(2) Na območju dovozne ceste, ki sega izven meja kompleksa, se v spodnjem odseku dolžine cca 250 m, uredi cestni
meteorni kanal. Ta se priključi nizvodno na meteorni odvodnik,
ki poteka v ulici Vinka Vodopivca. Na zgornjem odseku izven
kompleksa se cesta odvodnjava disperzno na bližnje travniške
površine.
(3) Na obravnavanem območju je v sklopu elaborata izveden preračun stoletnih voda ob upoštevanju karakteristik
prispevnega območja, in sicer na Brestnikovem potoku v preseku, ki se nahaja cca 200 m južno od kompleksa Damber III. Pri
prispevni površini cca 35 ha znaša ocena stoletnega pretoka
cca 5,9 m3/s, kar predstavlja reduciran specifični odtok cca
169 l/ha. Na trasi obstoječe dovozne ceste do kmetije Na hribu
je struga potoka že zacevljena, in sicer s propustom preseka
80 cm. Prispevno območje potoka znaša na tem mestu cca
20,6 ha. Količino stoletne vode na mestu prečkanja ocenjujemo na Q100 = 3,50 m3/s. Predvidi se cevni propust preseka
140 cm s padcem 1%. Zmogljivost propusta znaša 6,6 m3/s.
Polnitev propusta pri stoletnem odtoku znaša cca 55%.
(4) V spodnjem predelu kompleksa na nadmorski višini
cca 134 m.n.m. se Brestnikovemu potoku pridruži še desni
pritok. Odvodnik odvaja padavinsko vodo iz omejenega zalednega območja med Kekčevo potjo in ulico Pod Škabrijelom.
Prispevno območje znaša 6,1 ha. Na mestu sotočja gravitira
na Brestnikov potok tudi del zazidalnega kompleksa v površini
cca 2,2 ha. Skupna količina na Brestnikovem potoku nizvodno
od kompleksa Damber III, pri skupni prispevni površini 28,9 ha,
se ocenjuje na Q100 = 4,9 m3/s.
(5) Vzhodno od kompleksa poteka levi pritok Brestnikovega
potoka. Na trasi obstoječe dovozne ceste do kmetije Na hribu je
struga potoka že zacevljena, in sicer s propustom preseka 50 cm.
Prispevno območje potoka znaša na tem mestu cca 3,8 ha. Količino stoletne vode na mestu prečkanja ocenjujemo na Q100 = 0,64
m3/s. Predvidi se zamenjava cevnega propusta z novim preseka
80 cm, s padcem 1%. Zmogljivost propusta znaša 1,53 m3/s.
Polnitev propusta pri stoletnem odtoku znaša cca 42%.
(6) Na južnem vogalu kompleksa gravitira na odvodnik
dodatno še del obstoječega kompleksa Kurja vas z gozdnim
zaledjem in del novega kompleksa Damber III v skupni površini
cca 3,90 ha. Količino stoletne vode na tem mestu ocenjujemo
na Q100 = 1,30 m3/s.
(7) Nizvodno na območju ulice Vinka Vodopivca prehaja v
kanalizirano odvodnjo, ki odteka v smeri Brestnikovega potoka.
Na to območje ulice gravitira še spodnji del kompleksa Kurja
vas in bližnje kmetijske površine pod kompleksom Damber III,
skupne površine cca 7,20 ha. Količina stoletne vode v bližini
odcepa Iztokove ulice znaša Q100 = 2,52 m3/s.
(8) V območju se nahajata dva meteorna odvodna kanala
preseka 70 in 80 cm, ki potekata v smeri Brestnikovega potoka.
Njuna skupna kapaciteta znaša cca 3,70 m3/s, kar omogoča
ustrezno odvodnjo.
10. člen
(fekalna kanalizacija)
(1) Odvod fekalnih voda se uredi s sistemom sekundarnih
sušnih kanalov, ki se navežejo na obstoječe sekundarno kanalizacijsko omrežje kompleksa Damber I.
(2) V kompleksu je predviden glavni zbirni fekalni kanal
F1. Ta poteka od zgornjega zazidalnega niza ob notranjih
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cestah do južnega roba kompleksa. Od tu se fekalni kanal nadaljuje izven kompleksa, prečka strugo Brestnikovega potoka in
se priključi na obstoječi fekalni kanal ob kompleksu Damber I.
11. člen
(vodooskrba)
(1) Vodooskrbo je potrebno navezati na obstoječe omrežje in pri tem upoštevati razporeditev na ustrezne višinske cone.
I višinska cona – vzhod naj bi obsegala pokrivanje pozidave od
cca 115 m.n.m. do cca 155 m.n.m., II višinska cona pa območje
od 155 do 195 m.n.m.
(2) Navezava na obstoječe vodovodno omrežje se izvede
na območju ulice Pod Škabrijelom, ki je vezano na nov tlačni
cevovod II višinske cone. Za zazidalno območje v kompleksu
Damber III, ki se nahaja pod nadmorsko višino 155 m.n.m., se
predvidi napajanje iz sistema II višinske cone preko ustreznega reduktorja tlaka. Pri tem se upošteva, da bo perspektivno
vodovodno omrežje v kompleksu ločiti na I in II višinsko cono,
ko bodo za to zagotovljeni pogoji na zunanjem primarnem
omrežju. Končna ureditev predvideva namreč dogradnjo I višinske cone z novim vodohranom Boršt, ki naj bi bil lociran nad
območjem pozidave, ob Iztokovi ulici, na nadmorski višini cca
180 m.n.m.
(3) V ulici Pod Škabrijelom se predvidi rekonstrukcija obstoječega vodovoda preseka 80 mm oziroma zamenjava s
profilom 125 mm. V nadaljevanju se vodovodno omrežje v
kompleksu ureja vzdolž cestnih komunikacij. Vod V1 preseka
125 mm se naveže na obstoječi vodovod v ulici Pod Škabrijelom in poteka vzdolž Ceste 1, Ceste 2 in 2.1. Na Vod 1 se navezuje Vod 2 preseka 100 mm, ki poteka vzdolž Ceste 1 vse do
najnižje ležečega predela kompleksa. Na Vod 2 se navezujejo
krajši napajalni odseki vodovoda, ki napajajo posamezne zazidalne nize. Preseki napajalnih krakov so preseka 100 mm.
(4) Ločitev I in II cone se predvidi z ureditvijo reduktorja
tlaka v kontrolnem jašku na trasi Voda 2, in sicer ob Cesti 1
na nadmorski višini cca 158 m.n.m. Reduktor se predvidi z
izhodno tlačno višino 190 m.n.m. Perspektivno bo mogoče na
tem mestu v kontrolnem jašku izvesti tudi fizično ločitev obeh
višinskih con. Pri tem bo potrebna navezava obravnavanega
dela omrežja I cone z območja Iztokove ulice. Navezavo bo
mogoče izvesti bodisi na Vodu 3 ali Vodu 4, ki se nahajata na
spodnjem predelu kompleksa.
(5) Zunaj obravnavanega območja kompleksa prečka trasa nove priključne Ceste 1 obstoječi primarni vodovod preseka
150 mm. Tangira se deloma tudi vodovodni priključek bližnjega
otroškega vrtca. Ob urejanju ceste se primarni vodovod lokalno
prestavi v dolžini cca 75 m z enakim presekom 150 mm. Na
trasi prestavitve se uredi tudi nadomestni odcepni jašek za
vodovodni priključek.
12. člen
(EE in TK komunalne naprave ter zunanja razsvetljava)
(1) Pri določitvi rešitev je potrebno upoštevati gradbeno
oziroma programsko zasnovo območja, tehnične predpise ter
projektne pogoje upravljavcev posameznih komunalnih vodov.
(2) Za napajanje območja z električno energijo je potrebno zgraditi naslednje SN naprave in napeljave:
– kablovod 20kV od obstoječe TP 20/0,4kV Damber II do
predvidene TP 20/0,4kV Damber III v dolžini 185 m;
– TP Damber III, ki bo nova tipska, betonska TP, kabelske
izvedbe, z možnostjo vgraditve transformatorja moči do 630
kVA;
– kabelsko kanalizacijo za položitev SN voda do meje
območja.
(3) Za napajanje posameznih odjemnih mest z električno
energijo je potrebno zgraditi naslednje NN naprave in napeljave:
– NN omrežje kabelske izvedbe s kabli vrste NAY–Y položenimi v kabelsko kanalizacijo iz cevi φ160, 110 in 63 mm;

Uradni list Republike Slovenije
– R.K.O. – razdelilne omarice, locirane na javnih površinah, ki služijo za razvod omrežja in za izvedbo priključkov
posameznih objektov;
– vsak objekt, stanovanjska hiša, ima samostojen priključni kabel, za vrstne hiše pa so izvedeni s šivanjem po tri
stanovanjske enote.
(4) Trase kablov so predvidene tako, da je maksimalno
koriščen koridor kablov javne razsvetljave, KaTV in TK razvoda. Potek vseh kablov je v glavnem predviden po javnih
površinah.
(5) Zbirne ceste, povezave in parkirišča se opremijo z javno razsvetljavo. Prižigališče in omarico z meritvami se postavi
ob TP Damber III. Ceste in parkirišča se osvetlijo s svetilkami
na ravnih stebrih višine 6 do 8 m, na razdalji približno 30 m in
v ustreznih svetilnih telesih. Predviden je svetlobno tehnični
razred »ulična razsvetljava«.
13. člen
(TK napeljave, naprave in oprema)
(1) Za navezavo obravnavanega območja na TK omrežje se predvidi dvocevna kabelska kanalizacija φ125 mm, ki
poteka od ulice Vinka Vodopivca vzdolž potoka in dovozne
ceste. TK omrežje znotraj naselja bo kabelske izvedbe, z
vmesnimi jaški, s kabli ustreznih kapacitet, položenimi v
kabelsko kanalizacijo iz cevi φ125 in φ50 mm, (priključki).
Vsak objekt, stanovanjska hiša, ima samostojen priključni
kabel. Trase kablov so predvidene skupaj s traso KaTV in
EE vodov. Potek vseh kablov je v glavnem predviden po
javnih površinah. Priključke se od glavnih vodov izvede z
razcepnimi spojkami.
(2) Za napajanje posameznih odjemnih mest z KaTV se
za dovod predvidi kabelska kanalizacija φ110 mm, od Iztokove
ulice do glavne razdelilne omare, kjer je tudi ojačevalno mesto,
ter NN priključek (cca 2kW), ki se ga izvede iz bližnje R.K.O.
KaTV omrežje znotraj naselja bo kabelske izvedbe, z vmesnimi jaški, s kabli ustreznih kapacitet, položenimi v kabelsko
kanalizacijo iz cevi φ 63 mm. KaTV razdelilno priključne omarice so locirane na javnih površinah (3x) in služijo za razvod
omrežja in za izvedbo priključkov posameznih objektov. Vsak
objekt, stanovanjska hiša, ima svoj priključni kabel od najbližje
priključne omarice. Trase kablov so predvidene skupaj s traso
TK in EE vodov. Potek kablov je v glavnem predviden po javnih
površinah.
14. člen
(plinovod)
Novo omrežje se bo na obstoječe navezovalo v dveh
točkah. V ulici pod Škabrijelom na plinovod oznake S173B,
premera PE 90, druga navezava pa je predvidena v ulici Vinka
Vodopivca na plinovod oznake S297, premera Pe 110. Zanesljivost oskrbe bo omogočal zankast vod. Vsaka stanovanjska
enota bo imela priključni plinovod z glavno plinsko zaporno pipo
na fasadi objekta.
15. člen
(inženirsko geološki pogoji)
Predlogi, ki so podani v inženirsko geološkem poročilu,
predstavljajo idejno zasnovo. V fazi izdelave PGD – PZI projektne dokumentacije so potrebni nadaljnji postopki reševanja
problematike inženirsko geoloških pogojev (vrtine, sondažni
izkopi, geomehanske in laboratorijske preiskave, stabilnostne
analize).
16. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Vse stacionaže in dimenzije objektov (tlorisni in višinski gabariti), ki so locirane znotraj ureditvenega območja in so
navedene v obrazložitvi in prikazane v grafičnih prilogah, se
lahko natančneje določijo v projektu za pridobitev dovoljenja
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za gradnjo. Z izvedbo zakoličbe oziroma s prenosom gradbenih parcel v naravo se pridobi dokončne površine tangiranih
parcel.
(2) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem OPPN, če se pri nadaljnjem
podrobnejšem preučevanju prometnih, geoloških, hidroloških,
geomehanskih in drugih vidikov to izkaže za potrebno, pri tem pa
se ne poslabšajo prostorske in okoljske razmere. Ta odstopanja
ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
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21. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 350-03-1/2003
Nova Gorica, dne 22. maja 2008
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

17. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) OPPN je obvezen za investitorje, projektante in izvajalce vseh objektov in naprav. Pri izvajanju OPPN morajo biti
upoštevani vsi veljavni gradbeno tehnični, prometni, sanitarno
higienski, varovalni in drugi pogoji.
(2) Za vsak poseg in gradnjo (začasno ali stalno) znotraj
območja prostorskega akta, je potrebno pridobiti projektne
pogoje in vodno soglasje na PGD projektne rešitve, v primeru,
ko gre za gradnje, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega
dovoljenja, pa vodno soglasje in dokumentacijo za pridobitev
vodnega soglasja.
18. člen
(začasni ukrepi v času gradnje)
Pri času gradnje so zahtevani naslednji začasni ukrepi:
– pri obsežnih zemeljskih delih je povečanje emisij prahu
potrebno preprečiti z vlaženjem površin;
– upoštevati je potrebno vse ukrepe za zaščito voda;
– v primeru razlitja olj ali maziv iz gradbene mehanizacije
je potrebno odstraniti kontaminirano zemljo in jo oddati pooblaščeni organizaciji za ravnanje s tovrstnimi odpadki;
– gradbene odpadke, ki bodo nastali med gradnjo, je potrebno odpeljati na deponijo za gradbene odpadke;
– odvečno zemljo pri izkopih gradbenih jam je potrebno
odpeljati na ustrezno deponijo;
– upravljavci tovornih vozil morajo upoštevati normative
za emisije iz transportnih vozil, da le-te ne bodo presegale
dovoljenih mejnih vrednosti;
– širše območje OPPN je uvrščeno v območje II stopnje
varstva pred hrupom, v primeru preseganja mejnih vrednosti
hrupa pri obstoječih objektih je potrebno izvesti dodatne protihrupne ukrepe;
– ohranjati je potrebno posamezna kvalitetna drevesa,
predvsem ob potoku in na mestih, ki ne bodo tangirana z gradnjo cest ali objektov;
– pred pričetkom gradbenih in pripravljalnih del je potrebno zagotoviti izvedbo predhodnih arheoloških raziskav
območja predvidenega za OPPN Damber III po metodologiji
SAAS-a (ekstenzivni, intenzivni, površinski in podpovršinski
pregled), na osnovi katerih bodo naknadno določeni pogoji
za varstvo;
– zagotoviti je potrebno izvedbo zaščitnih arheoloških
izkopavanj v predhodnih pregledih potencialno odkritih najdišč,
vključno z vsemi poizkopavalnimi postopki;
– zagotoviti je potrebno stalen arheološki nadzor nad
vsemi zemeljskimi deli med gradnjo.
19. člen
(etapnost izvajanja OPPN)
V prvi fazi investitor zgradi dostopno cesto in vso ostalo
potrebno prometno, energetsko, vodovodno in drugo infrastrukturo. V naslednji fazi lahko gradi objekte po posameznih
zaključenih skupinah.
20. člen
OPPN je, skupaj s prilogami, stalno na vpogled na oddelku za okolje in prostor pri Mestni občini Nova Gorica.

2387.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola
Šempas

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07)
in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne
objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 22. maja
2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda
Osnovna šola Šempas
1. člen
1. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna
šola Šempas (Uradno glasilo, št. 20/96, 13/98, Uradne objave,
št. 9/02) se spremeni tako, da se glasi:
»S tem odlokom Mestna občina Nova Gorica (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnošolskega
izobraževanja in predšolske vzgoje javni vzgojno-izobraževalni
zavod Osnovna šola Šempas (v nadaljevanju: zavod).«.
2. člen
V drugem odstavku 2. člena se za številom »76« doda
črka »c«.
Črta se tretji odstavek.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Glavna dejavnost zavoda, kot javne službe, je po standardni klasifikaciji dejavnost:
– P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje,
– P/85.100 Predšolska vzgoja,
– H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet,
– I/56.290 Druga oskrba z jedmi,
– L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin.«.
4. člen
V drugem odstavku 6. člena se beseda »vzgojnovarstveno« nadomesti z besedo »vzgojno«.
5. člen
Besedilo 9. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Ravnatelj zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov
pomočnik. Pomočnik ravnatelja ima v času nadomeščanja vsa
pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v
posameznih zadevah pooblasti druge osebe.«.
6. člen
V 10. členu se črta drugi odstavek.

Stran

6132 /

Št.

56 / 6. 6. 2008

7. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod upravlja 9-članski svet zavoda, ki ga sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 3 predstavniki delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet Mestne
občine Nova Gorica.
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci na tajnih in
neposrednih volitvah tako, da imajo po enega predstavnika:
– strokovni delavci matične šole,
– strokovni delavci enote vrtca,
– administrativno-računovodski in tehnični delavci.«
Predstavnike staršev izvoli svet staršev izmed svojih članov tako, da imajo po enega predstavnika starši, ki imajo otroke
vključene v:
– matično šolo (od 1. do 5. razreda),
– matično šolo (od 6. do 9. razreda),
– enoto vrtca.
V svetu zavoda morajo biti enakomerno zastopani delavci
in starši vseh organizacijskih enot in enot vrtcev.
Svet zavoda se lahko konstituira, ko so imenovani oziroma izvoljeni vsi predstavniki.
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta.
Člani sveta zavoda so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.
Osebe, ki opravljajo funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja, v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu oziroma organizacijski enoti vzgojno-izobraževalnega zavoda ne
morejo voliti in biti izvoljeni oziroma imenovani v svet zavoda.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan
s statusom otroka.«.
8. člen
V drugem odstavku 12. člena se črtata predzadnji in zadnji stavek in nadomestita z novim stavkom, ki se glasi:
»Odločitve sprejema z večino glasov vseh članov sveta
zavoda.«.
9. člen
V 13. členu se črta šesta alinea.
Dosedanja sedma do štirinajsta alinea postanejo šesta
do trinajsta alinea.
Črta se petnajsta alinea.
Dosedanja šestnajsta in sedemnajsta alinea postaneta
štirinajsta in petnajsta alinea.
Pred dosedanjo osemnajsto alineo se dodata nova šestnajsta in sedemnajsta alinea, ki se glasita:
»– sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole oziroma
enote vrtca,
– daje soglasje k aktu o notranji organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest za enoto vrtca«.
Doda se drugi odstavek, ki se glasi:
»Svet zavoda lahko za opravljanje svojega dela imenuje
tudi strokovna posvetovalna telesa.«.

lom:

10. člen
Besedilo 14. člena se nadomesti z naslednjim besedi-

»Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z
liste kandidatov, ki jo sam oblikuje.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak član sveta staršev
ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov iz
posameznih skupin iz četrtega odstavka 11. člena odloka, po
abecednem redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli
iz posamezne skupine.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred
imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Za neveljavne se štejejo glasovnice, ki so neizpolnjene,
če iz njih ni možno ugotoviti volje volivca ali če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
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Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica vseh
članov sveta staršev. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili
največje število glasov.
Če dva ali več kandidatov dobi enako število glasov, se
člana sveta določi z žrebom.«.
11. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda
imajo učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor, najmanj trije delavci
zavoda in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21. dneh od dneva objave sklepa o
razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev
in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih
kandidatov.«.

lom:

12. člen
Besedilo 17. člena se nadomesti z naslednjim besedi-

»Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena
tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost
predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas.
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov iz posameznih
skupin strokovnih in administrativno-računovodskih in tehničnih
delavcev iz tretjega odstavka 11. člena odloka, po abecednem
redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli iz posamezne skupine.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred
imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Za neveljavne se štejejo glasovnice, ki so neizpolnjene,
če iz njih ni možno ugotoviti volje volivca ali če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.«.
13. člen
Zadnji stavek prvega odstavka 18. člena se črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Če dva ali več kandidatov dobi enako število glasov, se
člana sveta določi z žrebom.«.
Tretji odstavek istega člena se nadomesti z novim besedilom:
»O poteku volitev sestavi volilna komisija zapisnik in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi na oglasnem mestu
v roku 5 dni od dneva volitev.«.
14. člen
Besedilo četrte alinee 21. člena se spremeni tako, da se
na novo glasi:
»– je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic
in dolžnosti učencev«.
Za sedemnajsto alineo se dodajo nova osemnajsta, devetnajsta in dvajseta alinea, ki se glasijo:
»– spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti
s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji
šole oziroma enote vrtca«.
Dosedanja osemnajsta alinea postane enaindvajseta alinea.
15. člen
Besedilo 22. člena se nadomesti z novim besedilom:
»Za ravnatelja zavoda je lahko imenovan, kdor ima
najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za
pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe,
pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom
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ustreza izobrazbi druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje
za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo
opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih
izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen
ravnateljski izpit.
Ne glede na določbo prvega odstavka, je za ravnatelja
lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita,
mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku
mandata.
Če ravnatelj ne opravi ravnateljskega izpita v roku iz prejšnjega odstavka, mu preneha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja 5 let.
Ravnatelja imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa po postopku, določenem z zakonom.
Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje učiteljskega in vzgojiteljskega zbora,
– mnenje ustanovitelja,
– mnenje sveta staršev.
Ustanovitelj in svet staršev mnenje obrazložita. Učiteljski
in vzgojiteljski zbor o mnenju glasujeta tajno.
Če ustanovitelj ne da mnenja v 20 dneh od dneva, ko je bil
zanj zaprošen, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet zavoda izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od
dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju
ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz
prejšnjega odstavka, svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate.
Zoper odločitev sveta zavoda je možno sodno varstvo v skladu
z zakonom, ki ureja zavode.
Ravnatelja razreši svet zavoda. Svet zavoda mora pred
sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi
zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Svet zavoda s predlogom za razrešitev seznani ustanovitelja, učiteljski in vzgojiteljski zbor in svet staršev.
Svet zavoda obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja
posreduje v mnenje ministru. Svetu zavoda ni treba zaprositi
za mnenje ministra, če se ravnatelja razreši na njegov predlog.
V tem primeru svet zavoda o razrešitvi ravnatelja obvesti ministrstvo.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil
zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez
tega mnenja.
Svet zavoda po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka odloči o razrešitvi s sklepom
in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta zavoda je možno
sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.«.
16. člen
V 23. členu se črta drugi odstavek.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
Dodata se nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet zavoda takoj
začeti postopek za imenovanje ravnatelja.
Ista oseba lahko opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«.
17. člen
V prvem odstavku 24. člena se za besedo »ravnatelja«
doda naslednje besedilo:
», ki ga imenuje in razrešuje ravnatelj pod pogoji, ki jih
določa zakon.«.
Besedilo petega odstavka 24. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Pomočnik ravnatelja opravlja naslednje naloge:
– pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog,
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– opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj,
– nadomešča ravnatelja v njegovi odsotnosti.«.

lom:

18. člen
Besedilo 25. člena se nadomesti z naslednjim besedi-

»Enoto javnega vrtca vodi vodja enote, ki ga imenuje in
razrešuje ravnatelj pod pogoji, ki jih določa zakon. Imenuje in
razrešuje ga ravnatelj izmed delavcev enote javnega vrtca.
Za vodenje enote vrtca lahko ravnatelj pooblasti tudi
pomočnika ravnatelja, ki to delo opravlja v okviru svojih nalog.
Vodja enote vrtca opravlja naloge, za katere ga pisno
pooblasti ravnatelj.«.
19. člen
Besedilo 26. člena se nadomesti z novim besedilom, ki
se glasi:
»Strokovni organi v zavodu so:
a) v javni šoli:
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik,
– strokovni aktivi.
b) v enoti javnega vrtca:
– vzgojiteljski zbor,
– strokovni aktiv vzgojiteljev.«.
20. člen
Besedilo 27. člena se nadomesti z novim besedilom, ki
se glasi:
»a) Učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor
Učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni
delavci javne šole oziroma enote vrtca.
Učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih
z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov
ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in
mnenje o predlogih ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
b) Oddelčni učiteljski zbor
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki
opravljajo vzgojno–izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Oddelčni učiteljski zbor:
– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku,
– oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci in s tistimi, ki težje napredujejo,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
c) Razrednik
Razrednik:
– vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora,
– analizira vzgojne in učne rezultate oddelka,
– skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev,
– sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
č) Strokovni aktivi
Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji istega predmeta
oziroma predmetnih področij. Strokovne aktive v enoti vrtca
sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.
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Strokovni aktiv šole:
– obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja,
– usklajuje merila za ocenjevanje,
– daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela,
– obravnava pripombe staršev in učencev,
– opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim
delovnim načrtom.
Strokovni aktiv enote vrtca:
– obravnava vzgojno delo,
– daje vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje
vzgojnega dela,
– obravnava pripombe staršev,
– opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim
delovnim načrtom.«.

lom:

21. člen
Besedilo 28. člena se nadomesti z naslednjim besedi-

»Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v
zavodu oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za
delovanje sveta staršev zagotavlja zavod.
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem
sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih
storitvah,
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja zavoda, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za
ravnatelja,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni
problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in druge organe
šole,
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja z zavodom, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
– samostojno ali v sodelovanju z delavci zavoda lahko
ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine za posamezna
področja vzgojno-izobraževalnega dela in projekte,
– oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi
predpisi.
Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi
svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov.«.
22. člen
Zadnji odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ravnatelj določi za šolo sistemizacijo delovnih mest,
na podlagi normativov in standardov, v soglasju s pristojnim
ministrstvom, za enoto vrtca pa v soglasju z ustanoviteljem, po
predhodnem soglasju sveta zavoda.«.
23. člen
Prvi odstavek 32. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Delovna razmerja, udeležbo delavcev pri upravljanju
in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, ureja
zavod v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in drugimi
predpisi ter splošnimi akti zavoda.«.
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24. člen
Črta se 33. člen.
25. člen
V drugem odstavku 34. člena se črta naslednje besedilo »ter
sredstva in premoženje podružničnih šol oziroma enot vrtca«.
V tretjem odstavku se črta beseda »samostojno«, za besedo »upravljanje« pa se pred vejico doda besedilo »na podlagi
pogodbe o upravljanju«.
26. člen
Besedilo 35. člena se nadomesti z novim besedilom, ki
se glasi:
»Zavod pridobiva sredstva za delo iz:
– sredstev ustanovitelja,
– javnih sredstev,
– prispevkov učencev,
– plačil staršev za storitve v predšolski vzgoji,
– iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.«.
27. člen
Besedilo prvega in drugega odstavka 36. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Šola ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo
dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne
opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.«.
28. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi.
»Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda, finančnim poslovanjem in strokovnostjo dela zavoda opravljajo pristojni državni
organi.
Nadzor nad opravljanjem dejavnosti javne službe je opredeljen v področni zakonodaji.
Ustanovitelj ima pravico do vpogleda v vse relevantne
podatke, ki zadevajo poslovanje zavoda.«.
Črta se 38. člen.

29. člen

30. člen
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod ima lahko pravila. S pravili se urejajo vprašanja,
ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
Svet zavoda sprejema splošne akte, za katere je pristojen
po zakonu, drugih predpisih ali tem odloku. Druge splošne akte
sprejema ravnatelj.«.
Črta se 40. člen.

31. člen

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
Dosedanji svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka
mandata, ko se v skladu s tem odlokom konstituira nov svet.
Nadomestne volitve za predstavnike zaposlenih delavcev zavoda se izvedejo najkasneje do 30. 9. 2008.
33. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2008-06
Nova Gorica, dne 22. maja 2008
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola
Solkan

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07) in 19. člena
Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02,
25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne
občine Nova Gorica na seji dne 22. maja 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna
šola Solkan
1. člen
1. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna
šola Solkan (Uradno glasilo, št. 20/96, 13/98, 17/98, Uradne
objave, št. 9/02) se spremeni tako, da se glasi:
»S tem odlokom Mestna občina Nova Gorica (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnošolskega
izobraževanja in predšolske vzgoje javni vzgojno-izobraževalni
zavod Osnovna šola Solkan (v nadaljevanju: zavod).«.
2. člen
V 2. členu se črta tretji odstavek.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Glavna dejavnost zavoda, kot javne službe, je po standardni klasifikaciji dejavnost:
– P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
– P/85.100 Predšolska vzgoja
– H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
– I/56.290
Druga oskrba z jedmi
– L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin.«.
4. člen
V drugem odstavku 6. člena se beseda »vzgojnovarstveno« nadomesti z besedo »vzgojno«.
5. člen
Besedilo 9. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Ravnatelj zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov
pomočnik. Pomočnik ravnatelja ima v času nadomeščanja vsa
pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v
posameznih zadevah pooblasti druge osebe.«.
6. člen
V 10. členu se črta drugi odstavek.
7. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod upravlja 9-članski svet zavoda, ki ga sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 3 predstavniki delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet Mestne
občine Nova Gorica.
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci na tajnih in
neposrednih volitvah tako, da imajo po enega predstavnika:
– strokovni delavci matične šole s podružnicama,
– strokovni delavci enot vrtca,
– administrativno-računovodski in tehnični delavci.«
Predstavnike staršev izvoli svet staršev izmed svojih članov tako, da imajo starši, ki imajo otroke vključene v:
– matično šolo s podružnicama 2 predstavnika,
– enote vrtca 1 predstavnika.
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V svetu zavoda morajo biti enakomerno zastopani delavci in starši vseh organizacijskih enot, enot vrtcev oziroma
podružnic šol.
Svet zavoda se lahko konstituira, ko so imenovani oziroma izvoljeni vsi predstavniki.
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta.
Člani sveta zavoda so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.
Osebe, ki opravljajo funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja, v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu
oziroma organizacijski enoti vzgojno-izobraževalnega zavoda ne morejo voliti in biti izvoljeni oziroma imenovani v svet
zavoda.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan
s statusom otroka.«.
8. člen
V drugem odstavku 12. člena se črtata predzadnji in zadnji stavek in nadomestita z novim stavkom, ki se glasi:
»Odločitve sprejema z večino glasov vseh članov sveta
zavoda.«.
9. člen
V 13. členu se črta šesta alinea.
Dosedanja sedma do štirinajsta alinea postanejo šesta
do trinajsta alinea.
Črta se petnajsta alinea.
Dosedanja šestnajsta in sedemnajsta alinea postaneta
štirinajsta in petnajsta alinea.
Pred dosedanjo osemnajsto alineo se dodata nova šestnajsta in sedemnajsta alinea, ki se glasita:
»– sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole oziroma
enote vrtca
– daje soglasje k aktu o notranji organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest za enoto vrtca«.
Doda se drugi odstavek, ki se glasi:
»Svet zavoda lahko za opravljanje svojega dela imenuje
tudi strokovna posvetovalna telesa.«.

lom:

10. člen
Besedilo 14. člena se nadomesti z naslednjim besedi-

»Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z
liste kandidatov, ki jo sam oblikuje.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak član sveta staršev
ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov iz
posameznih skupin iz četrtega odstavka 11. člena odloka, po
abecednem redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli
iz posamezne skupine.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred
imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Za neveljavne se štejejo glasovnice, ki so neizpolnjene,
če iz njih ni možno ugotoviti volje volivca ali če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica vseh
članov sveta staršev. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili
največje število glasov.
Če dva ali več kandidatov dobi enako število glasov, se
člana sveta določi z žrebom.«.
11. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda
imajo učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor, najmanj trije delavci
zavoda in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od dneva objave sklepa o
razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev
in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih
kandidatov.«.
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12. člen
Besedilo 17. člena se nadomesti z naslednjim besedi-

»Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena
tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost
predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas.
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov iz posameznih
skupin strokovnih in administrativno-računovodskih in tehničnih
delavcev iz tretjega odstavka 11. člena odloka, po abecednem
redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli iz posamezne skupine.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred
imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Za neveljavne se štejejo glasovnice, ki so neizpolnjene,
če iz njih ni možno ugotoviti volje volivca ali če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.«.
13. člen
Zadnji stavek prvega odstavka 18. člena se črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Če dva ali več kandidatov dobi enako število glasov, se
člana sveta določi z žrebom.«.
Tretji odstavek istega člena se nadomesti z novim besedilom:
»O poteku volitev sestavi volilna komisija zapisnik in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi na oglasnem mestu
v roku 5 dni od dneva volitev.«.
14. člen
Besedilo četrte alinee 21. člena se spremeni tako, da se
na novo glasi:
»– je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic
in dolžnosti učencev«.
Za sedemnajsto alineo se dodajo nova osemnajsta, devetnajsta in dvajseta alinea, ki se glasijo:
»– spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov
– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti
s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji
šole oziroma enote vrtca«.
Dosedanja osemnajsta alinea postane enaindvajseta alinea.
15. člen
Besedilo 22. člena se nadomesti z novim besedilom:
»Za ravnatelja zavoda je lahko imenovan, kdor ima
najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za
pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe,
pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom
ustreza izobrazbi druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje
za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo
opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih
izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen
ravnateljski izpit.
Ne glede na določbo prvega odstavka, je za ravnatelja
lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita,
mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku
mandata.
Če ravnatelj ne opravi ravnateljskega izpita v roku iz prejšnjega odstavka, mu preneha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja 5 let.
Ravnatelja imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa po postopku, določenem z zakonom.
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Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje učiteljskega in vzgojiteljskega zbora,
– mnenje ustanovitelja,
– mnenje sveta staršev.
Ustanovitelj in svet staršev mnenje obrazložita. Učiteljski
in vzgojiteljski zbor o mnenju glasujeta tajno.
Če ustanovitelj ne da mnenja v 20 dneh od dneva, ko je bil
zanj zaprošen, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet zavoda izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od
dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju
ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz
prejšnjega odstavka, svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate.
Zoper odločitev sveta zavoda je možno sodno varstvo v skladu
z zakonom, ki ureja zavode.
Ravnatelja razreši svet zavoda. Svet zavoda mora pred
sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi
zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Svet zavoda s predlogom za razrešitev seznani ustanovitelja, učiteljski in vzgojiteljski zbor in svet staršev.
Svet zavoda obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja
posreduje v mnenje ministru. Svetu zavoda ni treba zaprositi
za mnenje ministra, če se ravnatelja razreši na njegov predlog.
V tem primeru svet zavoda o razrešitvi ravnatelja obvesti ministrstvo.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil
zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez
tega mnenja.
Svet zavoda po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka odloči o razrešitvi s sklepom
in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta zavoda je možno
sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.«.
16. člen
V 23. členu se črta drugi odstavek.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
Dodata se nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet zavoda takoj
začeti postopek za imenovanje ravnatelja.
Ista oseba lahko opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«.
17. člen
V prvem odstavku 24. člena se za besedo »ravnatelja«
doda naslednje besedilo:
», ki ga imenuje in razrešuje ravnatelj pod pogoji, ki jih
določa zakon.«.
Besedilo petega odstavka 24. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Pomočnik ravnatelja opravlja naslednje naloge:
– pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog,
– opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj,
– nadomešča ravnatelja v njegovi odsotnosti.«.

lom:

18. člen
Besedilo 25. člena se nadomesti z naslednjim besedi-

»Podružnico javne šole oziroma enoto javnega vrtca vodi
vodja enote, ki ga imenuje in razrešuje ravnatelj pod pogoji, ki
jih določa zakon. Imenuje in razrešuje ga ravnatelj izmed delavcev podružnice javne šole oziroma enote javnega vrtca.
Za vodenje enote vrtca lahko ravnatelj pooblasti tudi
pomočnika ravnatelja, ki to delo opravlja v okviru svojih nalog.
Vodja podružnice oziroma enote vrtca opravlja naloge, za
katere ga pisno pooblasti ravnatelj.«.
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19. člen
Besedilo 26. člena se nadomesti z novim besedilom, ki
se glasi:
»Strokovni organi v zavodu so:
a) v javni šoli:
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik,
– strokovni aktivi.
b) v enoti javnega vrtca:
– vzgojiteljski zbor,
– strokovni aktiv vzgojiteljev.«.
20. člen
Besedilo 27. člena se nadomesti z novim besedilom, ki
se glasi:
»a) Učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor
Učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni
delavci javne šole oziroma enote vrtca.
Učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih
z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov
ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in
mnenje o predlogih ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
b) Oddelčni učiteljski zbor
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki
opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Oddelčni učiteljski zbor:
– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku,
– oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci in s tistimi, ki težje napredujejo,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
c) Razrednik
Razrednik:
– vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora,
– analizira vzgojne in učne rezultate oddelka,
– skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev,
– sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
č) Strokovni aktivi
Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji istega predmeta
oziroma predmetnih področij. Strokovne aktive v enoti vrtca
sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.
Strokovni aktiv šole:
– obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja,
– usklajuje merila za ocenjevanje,
– daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela,
– obravnava pripombe staršev in učencev,
– opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim
delovnim načrtom.
Strokovni aktiv enote vrtca:
– obravnava vzgojno delo,
– daje vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje
vzgojnega dela,
– obravnava pripombe staršev,
– opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim
delovnim načrtom.«.
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21. člen
Besedilo 28. člena se nadomesti z naslednjim besedi-

»Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v
zavodu oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za
delovanje sveta staršev zagotavlja zavod.
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem
sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih
storitvah,
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja zavoda, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za
ravnatelja,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni
problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in druge organe
šole,
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja z zavodom, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
– samostojno ali v sodelovanju z delavci zavoda lahko
ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine za posamezna
področja vzgojno-izobraževalnega dela in projekte,
– oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi
predpisi.
Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi
svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov.«.
22. člen
Zadnji odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ravnatelj določi za šolo sistemizacijo delovnih mest,
na podlagi normativov in standardov, v soglasju s pristojnim
ministrstvom, za enoto vrtca pa v soglasju z ustanoviteljem, po
predhodnem soglasju sveta zavoda.«.
23. člen
Prvi odstavek 32. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Delovna razmerja, udeležbo delavcev pri upravljanju
in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, ureja
zavod v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in drugimi
predpisi ter splošnimi akti zavoda.«.
24. člen
Črta se 33. člen.
25. člen
V drugem odstavku 34. člena se črta naslednje besedilo
»ter sredstva in premoženje podružničnih šol oziroma enot
vrtca«.
V tretjem odstavku se črta beseda »samostojno«, za besedo »upravljanje« pa se pred vejico doda besedilo »na podlagi
pogodbe o upravljanju«.
26. člen
Besedilo 35. člena se nadomesti z novim besedilom, ki
se glasi:
»Zavod pridobiva sredstva za delo iz:
– sredstev ustanovitelja,
– javnih sredstev,
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– prispevkov učencev,
– plačil staršev za storitve v predšolski vzgoji,
– iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.«.
27. člen
Besedilo prvega in drugega odstavka 36. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Šola ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo
dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne
opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.«.
28. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi.
»Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda, finančnim poslovanjem in strokovnostjo dela zavoda opravljajo pristojni državni
organi.
Nadzor nad opravljanjem dejavnosti javne službe je opredeljen v področni zakonodaji.
Ustanovitelj ima pravico do vpogleda v vse relevantne
podatke, ki zadevajo poslovanje zavoda.«.
29. člen
Črta se 38. člen.
30. člen
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod ima lahko pravila. S pravili se urejajo vprašanja,
ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
Svet zavoda sprejema splošne akte, za katere je pristojen
po zakonu, drugih predpisih ali tem odloku. Druge splošne akte
sprejema ravnatelj.«.
31. člen
Črta se 40. člen.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
Dosedanji svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka
mandata, ko se v skladu s tem odlokom konstituira nov svet.
Nadomestne volitve za predstavnike zaposlenih delavcev zavoda se izvedejo najkasneje do 30. 9. 2008.
33. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2008-06
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

2389.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola
Milojke Štrukelj Nova Gorica

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07)
in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne
objave, št. 6/02, 25/2 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 22. maja
2008 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola
Milojke Štrukelj Nova Gorica
1. člen
1. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna
šola Milojke Štrukelj Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 20/96,
13/98, Uradne objave, št. 9/02) se spremeni tako, da se
glasi:
»S tem odlokom Mestna občina Nova Gorica (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnošolskega
izobraževanja javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola
Milojke Štrukelj Nova Gorica (v nadaljevanju: zavod).«.
2. člen
V 2. členu se v drugem odstavku za besedo »Cankarjeva« doda število »23«.
Črta se tretji odstavek.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Glavna dejavnost zavoda, kot javne službe, je po standardni klasifikaciji dejavnost:
– P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
– H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
– I/56.290 Druga oskrba z jedmi
– L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin.«.
4. člen
Besedilo 9. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Ravnatelj zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov
pomočnik. Pomočnik ravnatelja ima v času nadomeščanja vsa
pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v
posameznih zadevah pooblasti druge osebe.«.
5. člen
V 10. členu se v tretji alinei beseda »svet« nadomesti z
besedo »organi«.
Črta se drugi odstavek.
6. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod upravlja 9-članski svet zavoda, ki ga sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 3 predstavniki delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet Mestne
občine Nova Gorica.
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci na tajnih in
neposrednih volitvah tako, da imajo po enega predstavnika:
– strokovni delavci matične šole,
– strokovni delavci podružnice,
– administrativno-računovodski in tehnični delavci.«
Predstavnike staršev izvoli svet staršev izmed svojih članov tako, da imajo po enega predstavnika starši, ki imajo otroke
vključene v:
– podružnico (od 1. do 3. razreda),
– matično šolo (od 4. do 6. razreda),
– matično šolo (od 7. do 9. razreda).
V svetu zavoda morajo biti enakomerno zastopani delavci
in starši vseh organizacijskih enot oziroma podružnic šol.
Svet zavoda se lahko konstituira, ko so imenovani oziroma izvoljeni vsi predstavniki.
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta.
Člani sveta zavoda so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.
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Osebe, ki opravljajo funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja, v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu oziroma organizacijski enoti vzgojno-izobraževalnega zavoda ne
morejo voliti in biti izvoljeni oziroma imenovani v svet zavoda.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan
s statusom otroka.«.
7. člen
V drugem odstavku 12. člena se črtata predzadnji in zadnji stavek in nadomestita z novim stavkom, ki se glasi:
»Odločitve sprejema z večino glasov vseh članov sveta
zavoda.«.
8. člen
V 13. členu se črta šesta alinea.
Dosedanja sedma do štirinajsta alinea postanejo šesta
do trinajsta alinea.
Črta se petnajsta alinea.
Dosedanja šestnajsta in sedemnajsta alinea postaneta
štirinajsta in petnajsta alinea.
Pred dosedanjo osemnajsto alineo se doda nova šestnajsta alinea, ki se glasi:
»– sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole«.
Dosedanja osemnajsta alinea postane sedemnajsta alinea.
Doda se drugi odstavek, ki se glasi:
»Svet zavoda lahko za opravljanje svojega dela imenuje
tudi strokovna posvetovalna telesa.«.

lom:

9. člen
Besedilo 14. člena se nadomesti z naslednjim besedi-

»Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z
liste kandidatov, ki jo sam oblikuje.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak član sveta staršev
ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov iz
posameznih skupin iz četrtega odstavka 11. člena odloka, po
abecednem redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli
iz posamezne skupine.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred
imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Za neveljavne se štejejo glasovnice, ki so neizpolnjene,
če iz njih ni možno ugotoviti volje volivca ali če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica vseh
članov sveta staršev. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili
največje število glasov.
Če dva ali več kandidatov dobi enako število glasov, se
člana sveta določi z žrebom.«.
10. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda
imajo učiteljski zbor, najmanj trije delavci zavoda in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21. dneh od dneva objave sklepa o
razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev
in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih
kandidatov.«.

lom:

11. člen
Besedilo 17. člena se nadomesti z naslednjim besedi-

»Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena
tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost
predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas.
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov iz posameznih
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skupin strokovnih in administrativno-računovodskih in tehničnih
delavcev iz tretjega odstavka 11. člena odloka, po abecednem
redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli iz posamezne skupine.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred
imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Za neveljavne se štejejo glasovnice, ki so neizpolnjene,
če iz njih ni možno ugotoviti volje volivca ali če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.«.
12. člen
Zadnji stavek prvega odstavka 18. člena se črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Če dva ali več kandidatov dobi enako število glasov, se
člana sveta določi z žrebom.«.
Tretji odstavek istega člena se nadomesti z novim besedilom:
»O poteku volitev sestavi volilna komisija zapisnik in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi na oglasnem mestu
v roku 5 dni od dneva volitev.«.
13. člen
Besedilo četrte alinee 21. člena se spremeni tako, da se
na novo glasi:
»– je odgovoren za uresničevanje pravic in dolžnosti
učencev«.
Za sedemnajsto alineo se dodajo nova osemnajsta, devetnajsta in dvajseta alinea, ki se glasijo:
»– spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov
– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti
s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji
šole«.
Dosedanja osemnajsta alinea postane enaindvajseta alinea.
14. člen
Besedilo 22. člena se nadomesti z novim besedilom:
»Za ravnatelja zavoda je lahko imenovan, kdor ima
najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za
pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe,
pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom
ustreza izobrazbi druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje
za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo
opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih
izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen
ravnateljski izpit.
Ne glede na določbo prvega odstavka, je za ravnatelja
lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita,
mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku
mandata.
Če ravnatelj ne opravi ravnateljskega izpita v roku iz prejšnjega odstavka, mu preneha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja 5 let.
Ravnatelja imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa po postopku, določenem z zakonom.
Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje učiteljskega zbora,
– mnenje ustanovitelja,
– mnenje sveta staršev.
Ustanovitelj in svet staršev mnenje obrazložita. Učiteljski
zbor o mnenju glasuje tajno.
Če ustanovitelj ne da mnenja v 20 dneh od dneva, ko je bil
zanj zaprošen, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet zavoda izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od
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dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju
ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz
prejšnjega odstavka, svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate.
Zoper odločitev sveta zavoda je možno sodno varstvo v skladu
z zakonom, ki ureja zavode.
Ravnatelja razreši svet zavoda. Svet zavoda mora pred
sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi
zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Svet zavoda s predlogom za razrešitev seznani ustanovitelja, učiteljski zbor in svet staršev.
Svet zavoda obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja
posreduje v mnenje ministru. Svetu zavoda ni treba zaprositi
za mnenje ministra, če se ravnatelja razreši na njegov predlog.
V tem primeru svet zavoda o razrešitvi ravnatelja obvesti ministrstvo.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil
zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez
tega mnenja.
Svet zavoda po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka odloči o razrešitvi s sklepom
in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta zavoda je možno
sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.«.
15. člen
V 23. členu se črta drugi odstavek.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
Dodata se nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet zavoda takoj
začeti postopek za imenovanje ravnatelja.
Ista oseba lahko opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«.
16. člen
V prvem odstavku 24. člena se za besedo »ravnatelja«
doda naslednje besedilo:
», ki ga imenuje in razrešuje ravnatelj pod pogoji, ki jih
določa zakon.«.
Besedilo petega odstavka 24. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Pomočnik ravnatelja opravlja naslednje naloge:
– pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog,
– opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj,
– nadomešča ravnatelja v njegovi odsotnosti.«.
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17. člen
Besedilo 25. člena se nadomesti z naslednjim besedi-

»Podružnico javne šole vodi vodja enote, ki ga imenuje in
razrešuje ravnatelj pod pogoji, ki jih določa zakon. Imenuje in
razrešuje ga ravnatelj izmed delavcev podružnice javne šole.
Vodja podružnice opravlja naloge, za katere ga pisno
pooblasti ravnatelj.«.
18. člen
Besedilo 26. člena se nadomesti z novim besedilom, ki
se glasi:
»Strokovni organi v zavodu so:
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik,
– strokovni aktivi.«.
19. člen
Besedilo 27. člena se nadomesti z novim besedilom, ki
se glasi:
»a) Učiteljski zbor
Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci javne šole.
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Učiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih
z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov
ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in
mnenje o predlogih ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
b) Oddelčni učiteljski zbor
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno–izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Oddelčni učiteljski zbor:
– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku,
– oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci in s tistimi, ki težje napredujejo,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
c) Razrednik
Razrednik:
– vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora,
– analizira vzgojne in učne rezultate oddelka,
– skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev,
– sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
č) Strokovni aktivi
Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji istega predmeta
oziroma predmetnih področij. Strokovni aktiv šole:
– obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja,
– usklajuje merila za ocenjevanje,
– daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela,
– obravnava pripombe staršev in učencev,
– opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim
delovnim načrtom.«.
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20. člen
Besedilo 28. člena se nadomesti z naslednjim besedi-

»Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v
zavodu oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za
delovanje sveta staršev zagotavlja zavod.
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem
sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih
storitvah,
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja zavoda, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za
ravnatelja,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni
problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in druge organe
šole,
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja z zavodom, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
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– samostojno ali v sodelovanju z delavci zavoda lahko
ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine za posamezna
področja vzgojno-izobraževalnega dela in projekte,
– oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi
predpisi.
Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi
svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov.«.
21. člen
Zadnji odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ravnatelj določi za šolo sistemizacijo delovnih mest,
na podlagi normativov in standardov, v soglasju s pristojnim
ministrstvom.«.
22. člen
Prvi odstavek 32. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Delovna razmerja, udeležbo delavcev pri upravljanju
in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, ureja
zavod v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in drugimi
predpisi ter splošnimi akti zavoda.«.
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Svet zavoda sprejema splošne akte, za katere je pristojen
po zakonu, drugih predpisih ali tem odloku. Druge splošne akte
sprejema ravnatelj.«.
30. člen
Črta se 40. člen.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Dosedanji svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka
mandata, ko se v skladu s tem odlokom konstituira nov svet.
Nadomestne volitve za predstavnike zaposlenih delavcev zavoda se izvedejo najkasneje do 30. 9. 2008.
32. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2008-06
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

23. člen
Črta se 33. člen.
24. člen
V drugem odstavku 34. člena se črta naslednje besedilo
»ter sredstva in premoženje podružnične šole«.
V tretjem odstavku se črta beseda »samostojno«, za besedo »upravljanje« pa se pred vejico doda besedilo »na podlagi
pogodbe o upravljanju«.
25. člen
Besedilo 35. člena se nadomesti z novim besedilom, ki
se glasi:
»Zavod pridobiva sredstva za delo iz:
– sredstev ustanovitelja,
– javnih sredstev,
– prispevkov učencev,
– iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.«.

2390.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola
Frana Erjavca Nova Gorica

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07) in 19. člena
Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02,
25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne
občine Nova Gorica na seji dne 22. maja 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola
Frana Erjavca Nova Gorica

26. člen
Besedilo prvega in drugega odstavka 36. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Šola ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo
dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne
opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.«.

1. člen
1. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna
šola Frana Erjavca Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 20/96,
13/98, Uradne objave, št. 9/02) se spremeni tako, da se glasi:
»S tem odlokom Mestna občina Nova Gorica (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnošolskega
izobraževanja javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola
Frana Erjavca Nova Gorica (v nadaljevanju: zavod).«.

27. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi.
»Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda, finančnim poslovanjem in strokovnostjo dela zavoda opravljajo pristojni državni
organi.
Nadzor nad opravljanjem dejavnosti javne službe je opredeljen v področni zakonodaji.
Ustanovitelj ima pravico do vpogleda v vse relevantne
podatke, ki zadevajo poslovanje zavoda.«.

2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Glavna dejavnost zavoda, kot javne službe, je po standardni klasifikaciji dejavnost:
– P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
– H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
– I /56.290 Druga oskrba z jedmi
– L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin.«.

28. člen

3. člen
Besedilo 9. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Ravnatelj zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov
pomočnik. Pomočnik ravnatelja ima v času nadomeščanja vsa
pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v
posameznih zadevah pooblasti druge osebe.«.

Črta se 38. člen.
29. člen
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod ima lahko pravila. S pravili se urejajo vprašanja,
ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
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4. člen
V 10. členu se črta drugi odstavek.

Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica vseh
članov sveta staršev. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili
največje število glasov.
Če dva ali več kandidatov dobi enako število glasov, se
člana sveta določi z žrebom.«.

Št.

5. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod upravlja 9 članski svet zavoda, ki ga sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 3 predstavniki delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet Mestne
občine Nova Gorica.
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci na tajnih in
neposrednih volitvah tako, da imajo po enega predstavnika:
– strokovni delavci (od 1. do 5 razreda),
– strokovni delavci (od 6. do 9. razreda),
– administrativno-računovodski in tehnični delavci.«
Predstavnike staršev izvoli svet staršev izmed svojih članov tako, da imajo po enega predstavnika starši, ki imajo otroke
vključene v:
– matično šolo (od 1. do 3. razreda),
– matično šolo (od 4. do 6. razreda),
– matično šolo (od 7. do 9. razreda).
V svetu zavoda morajo biti enakomerno zastopani delavci
in starši vseh organizacijskih enot.
Svet zavoda se lahko konstituira, ko so imenovani oziroma izvoljeni vsi predstavniki.
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta.
Člani sveta zavoda so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.
Osebe, ki opravljajo funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja, v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu ne
morejo voliti in biti izvoljeni oziroma imenovani v svet zavoda.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan
s statusom otroka.«.
6. člen
V drugem odstavku 12. člena se črtata predzadnji in zadnji stavek in nadomestita z novim stavkom, ki se glasi:
»Odločitve sprejema z večino glasov vseh članov sveta
zavoda.«.
7. člen
V 13. členu se črta šesta alinea.
Dosedanja sedma do štirinajsta alinea postanejo šesta
do trinajsta alinea.
Črta se petnajsta alinea.
Dosedanja šestnajsta in sedemnajsta alinea postaneta
štirinajsta in petnajsta alinea.
Pred dosedanjo osemnajsto alineo se doda nova šestnajsta alinea, ki se glasi:
»– sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole«.
Dosedanja osemnajsta alinea postane sedemnajsta alinea.
Doda se drugi odstavek, ki se glasi:
»Svet zavoda lahko za opravljanje svojega dela imenuje
tudi strokovna posvetovalna telesa.«.
8. člen
Besedilo 14. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z
liste kandidatov, ki jo sam oblikuje.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak član sveta staršev
ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov iz
posameznih skupin iz četrtega odstavka 11. člena odloka, po
abecednem redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli
iz posamezne skupine.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred
imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Za neveljavne se štejejo glasovnice, ki so neizpolnjene,
če iz njih ni možno ugotoviti volje volivca ali če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.

9. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda
imajo učiteljski zbor, najmanj trije delavci zavoda in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21. dneh od dneva objave sklepa o
razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev
in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih
kandidatov.«.
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10. člen
Besedilo 17. člena se nadomesti z naslednjim besedi-

»Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena
tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost
predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas.
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov iz posameznih
skupin strokovnih in administrativno-računovodskih in tehničnih
delavcev iz tretjega odstavka 11. člena odloka, po abecednem
redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli iz posamezne skupine.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred
imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Za neveljavne se štejejo glasovnice, ki so neizpolnjene,
če iz njih ni možno ugotoviti volje volivca ali če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.«.
11. člen
Zadnji stavek prvega odstavka 18. člena se črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Če dva ali več kandidatov dobi enako število glasov, se
člana sveta določi z žrebom.«.
Tretji odstavek istega člena se nadomesti z novim besedilom:
»O poteku volitev sestavi volilna komisija zapisnik in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi na oglasnem mestu
v roku 5 dni od dneva volitev.«.
12. člen
Besedilo četrte alinee 21. člena se spremeni tako, da se
na novo glasi:
»– je odgovoren za uresničevanje pravic in dolžnosti
učencev«.
Za sedemnajsto alineo se dodajo nova osemnajsta, devetnajsta in dvajseta alinea, ki se glasijo:
»– spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov
– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti
s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji
šole«.
Dosedanja osemnajsta alinea postane enaindvajseta alinea.
13. člen
Besedilo 22. člena se nadomesti z novim besedilom:
»Za ravnatelja zavoda je lahko imenovan, kdor ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza
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izobrazbi druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja
ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji
in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Ne glede na določbo prvega odstavka, je za ravnatelja
lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita,
mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku
mandata.
Če ravnatelj ne opravi ravnateljskega izpita v roku iz prejšnjega odstavka, mu preneha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja 5 let.
Ravnatelja imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa po postopku, določenem z zakonom.
Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje učiteljskega zbora,
– mnenje ustanovitelja,
– mnenje sveta staršev.
Ustanovitelj in svet staršev mnenje obrazložita. Učiteljski
zbor o mnenju glasuje tajno.
Če ustanovitelj ne da mnenja v 20 dneh od dneva, ko je bil
zanj zaprošen, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet zavoda izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od
dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju
ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz
prejšnjega odstavka, svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate.
Zoper odločitev sveta zavoda je možno sodno varstvo v skladu
z zakonom, ki ureja zavode.
Ravnatelja razreši svet zavoda. Svet zavoda mora pred
sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi
zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Svet zavoda s predlogom za razrešitev seznani ustanovitelja, učiteljski zbor in svet staršev.
Svet zavoda obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja
posreduje v mnenje ministru. Svetu zavoda ni treba zaprositi
za mnenje ministra, če se ravnatelja razreši na njegov predlog.
V tem primeru svet zavoda o razrešitvi ravnatelja obvesti ministrstvo.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil
zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez
tega mnenja.
Svet zavoda po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka odloči o razrešitvi s sklepom
in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta zavoda je možno
sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.«.
14. člen
V 23. členu se črta drugi odstavek.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
Dodata se nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet zavoda takoj
začeti postopek za imenovanje ravnatelja.
Ista oseba lahko opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«.
15. člen
V prvem odstavku 24. člena se za besedo »ravnatelja«
doda naslednje besedilo:
», ki ga imenuje in razrešuje ravnatelj pod pogoji, ki jih
določa zakon.«.
Besedilo petega odstavka 24. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Pomočnik ravnatelja opravlja naslednje naloge:
– pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog,
– opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj,
– nadomešča ravnatelja v njegovi odsotnosti.«.
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16. člen
Besedilo 25. člena se nadomesti z novim besedilom, ki
se glasi:
»Strokovni organi v zavodu so:
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik,
– strokovni aktivi.«.
17. člen
Besedilo 26. člena se nadomesti z novim besedilom, ki
se glasi:
»a) Učiteljski zbor
Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci javne šole.
Učiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih
z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov
ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in
mnenje o predlogih ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
b) Oddelčni učiteljski zbor
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki
opravljajo vzgojno–izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Oddelčni učiteljski zbor:
– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku,
– oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci in s tistimi, ki težje napredujejo,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
c) Razrednik
Razrednik:
– vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora,
– analizira vzgojne in učne rezultate oddelka,
– skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev,
– sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
č) Strokovni aktivi
Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji istega predmeta
oziroma predmetnih področij. Strokovni aktiv šole:
– obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja,
– usklajuje merila za ocenjevanje,
– daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela,
– obravnava pripombe staršev in učencev,
– opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim
delovnim načrtom.«.

lom:

18. člen
Besedilo 27. člena se nadomesti z naslednjim besedi-

»Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v
zavodu oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za
delovanje sveta staršev zagotavlja zavod.
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem
sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
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Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih
storitvah,
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja zavoda, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za
ravnatelja,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni
problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in druge organe
šole,
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja z zavodom, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
– samostojno ali v sodelovanju z delavci zavoda lahko
ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine za posamezna
področja vzgojno-izobraževalnega dela in projekte,
– oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi
predpisi.
Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi
svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov.«.
19. člen
Zadnji odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ravnatelj določi za šolo sistemizacijo delovnih mest,
na podlagi normativov in standardov, v soglasju s pristojnim
ministrstvom.«.
20. člen
Prvi odstavek 31. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Delovna razmerja, udeležbo delavcev pri upravljanju
in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, ureja
zavod v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in drugimi
predpisi ter splošnimi akti zavoda.«.
Črta se 32. člen.

Uradni list Republike Slovenije
Nadzor nad opravljanjem dejavnosti javne službe je opredeljen v področni zakonodaji.
Ustanovitelj ima pravico do vpogleda v vse relevantne
podatke, ki zadevajo poslovanje zavoda.«.
26. člen
Črta se 37. člen.
27. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod ima lahko pravila. S pravili se urejajo vprašanja,
ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
Svet zavoda sprejema splošne akte, za katere je pristojen
po zakonu, drugih predpisih ali tem odloku. Druge splošne akte
sprejema ravnatelj.«.
28. člen
Črta se 39. člen.
29. člen
44. člen se spremeni v 43. člen.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
Dosedanji svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka
mandata, ko se v skladu s tem odlokom konstituira nov svet.
Nadomestne volitve za predstavnike zaposlenih delavcev zavoda se izvedejo najkasneje do 30. 9. 2008.
31. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2008-06
Nova Gorica, dne 22. maja 2008
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

21. člen

22. člen
V tretjem odstavku 33. člena se črta beseda »samostojno«, za besedo »upravljanje« pa se pred vejico doda besedilo
»na podlagi pogodbe o upravljanju«.
23. člen
Besedilo 34. člena se nadomesti z novim besedilom, ki
se glasi:
»Zavod pridobiva sredstva za delo iz:
– sredstev ustanovitelja,
– javnih sredstev,
– prispevkov učencev,
– iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.«.
24. člen
Besedilo prvega in drugega odstavka 35. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Šola ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo
dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne
opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.«.
25. člen
36. člen se spremeni tako, da se glasi.
»Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda, finančnim poslovanjem in strokovnostjo dela zavoda opravljajo pristojni državni
organi.

2391.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola
Dornberk

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07)
in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne
objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 22. maja
2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola
Dornberk
1. člen
1. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna
šola Dornberk (Uradno glasilo, št. 20/96, 1/97, 13/98, Uradne
objave, št. 9/02) se spremeni tako, da se glasi:
»S tem odlokom Mestna občina Nova Gorica (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnošolskega
izobraževanja in predšolske vzgoje javni vzgojno-izobraževalni
zavod Osnovna šola Dornberk (v nadaljevanju: zavod).«.
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2. člen
V prvem odstavku 2. člena se za številom »30« črta črka
»e« in doda črka »a«.
Črta se tretji odstavek.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Glavna dejavnost zavoda, kot javne službe, je po standardni klasifikaciji dejavnost:
– P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
– P/85.100 Predšolska vzgoja
– H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
– I/56.290 Druga oskrba z jedmi
– L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin.«.
4. člen
V drugem odstavku 6. člena se beseda »vzgojnovarstveno« nadomesti z besedo »vzgojno«.
5. člen
Besedilo 9. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Ravnatelj zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov
pomočnik. Pomočnik ravnatelja ima v času nadomeščanja vsa
pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v
posameznih zadevah pooblasti druge osebe.«.
6. člen
V 10. členu se v tretji alinei beseda »svet« nadomesti z
besedo »organi«.
V istem členu se črta drugi odstavek.
7. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod upravlja 9-članski svet zavoda, ki ga sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 3 predstavniki delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet Mestne
občine Nova Gorica.
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci na tajnih in
neposrednih volitvah tako, da imajo po enega predstavnika:
– strokovni delavci matične šole in enote Vrtca Dornberk,
– strokovni delavci Podružnične osnovne šole Prvačine
in enote Vrtca Prvačina,
– administrativno-računovodski in tehnični delavci.«
Predstavnike staršev izvoli svet staršev izmed svojih članov tako, da imajo po enega predstavnika starši, ki imajo otroke
vključene v:
– matično šolo,
– enoto Vrtca Dornberk,
– Podružnično osnovno šolo Prvačina in enoto Vrtca Prvačina.
V svetu zavoda morajo biti enakomerno zastopani delavci in starši vseh organizacijskih enot, enot vrtcev oziroma
podružnic šol.
Svet zavoda se lahko konstituira, ko so imenovani oziroma izvoljeni vsi predstavniki.
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta.
Člani sveta zavoda so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.
Osebe, ki opravljajo funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja, v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu
oziroma organizacijski enoti vzgojno-izobraževalnega zavoda ne morejo voliti in biti izvoljeni oziroma imenovani v svet
zavoda.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan
s statusom otroka.«.
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8. člen
V drugem odstavku 12. člena se črtata predzadnji in zadnji stavek in nadomestita z novim stavkom, ki se glasi:
»Odločitve sprejema z večino glasov vseh članov sveta
zavoda.«.
9. člen
V 13. členu se črta šesta alinea.
Dosedanja sedma do štirinajsta alinea postanejo šesta
do trinajsta alinea.
Črta se petnajsta alinea.
Dosedanja šestnajsta in sedemnajsta alinea postaneta
štirinajsta in petnajsta alinea.
Pred dosedanjo osemnajsto alineo se dodata nova šestnajsta in sedemnajsta alinea, ki se glasita:
»– sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole oziroma
enote vrtca
– daje soglasje k aktu o notranji organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest za enoto vrtca«.
Doda se drugi odstavek, ki se glasi:
»Svet zavoda lahko za opravljanje svojega dela imenuje
tudi strokovna posvetovalna telesa.«.

lom:

10. člen
Besedilo 14. člena se nadomesti z naslednjim besedi-

»Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z
liste kandidatov, ki jo sam oblikuje.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak član sveta staršev
ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov iz
posameznih skupin iz četrtega odstavka 11. člena odloka, po
abecednem redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli
iz posamezne skupine.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred
imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Za neveljavne se štejejo glasovnice, ki so neizpolnjene,
če iz njih ni možno ugotoviti volje volivca ali če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica vseh
članov sveta staršev. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili
največje število glasov.
Če dva ali več kandidatov dobi enako število glasov, se
člana sveta določi z žrebom.«.
11. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda
imajo učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor, najmanj trije delavci
zavoda in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od dneva objave sklepa o
razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev
in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih
kandidatov.«.

lom:

12. člen
Besedilo 17. člena se nadomesti z naslednjim besedi-

»Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena
tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost
predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas.
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov iz posameznih
skupin strokovnih in administrativno-računovodskih in tehničnih
delavcev iz tretjega odstavka 11. člena odloka, po abecednem
redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli iz posamezne skupine.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred
imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
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Za neveljavne se štejejo glasovnice, ki so neizpolnjene,
če iz njih ni možno ugotoviti volje volivca ali če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.«.
13. člen
Zadnji stavek prvega odstavka 18. člena se črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Če dva ali več kandidatov dobi enako število glasov, se
člana sveta določi z žrebom.«.
Tretji odstavek istega člena se nadomesti z novim besedilom:
»O poteku volitev sestavi volilna komisija zapisnik in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi na oglasnem mestu
v roku 5 dni od dneva volitev.«.
14. člen
Besedilo četrte alinee 21. člena se spremeni tako, da se
na novo glasi:
»– je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic
in dolžnosti učencev«.
Za sedemnajsto alineo se dodajo nova osemnajsta, devetnajsta in dvajseta alinea, ki se glasijo:
»– spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov
– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti
s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji
šole oziroma enote vrtca«.
Dosedanja osemnajsta alinea postane enaindvajseta alinea.
15. člen
Besedilo 22. člena se nadomesti z novim besedilom:
»Za ravnatelja zavoda je lahko imenovan, kdor ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza
izobrazbi druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja
ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji
in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Ne glede na določbo prvega odstavka, je za ravnatelja
lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita,
mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku
mandata.
Če ravnatelj ne opravi ravnateljskega izpita v roku iz prejšnjega odstavka, mu preneha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja 5 let.
Ravnatelja imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa po postopku, določenem z zakonom.
Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje učiteljskega in vzgojiteljskega zbora,
– mnenje ustanovitelja,
– mnenje sveta staršev.
Ustanovitelj in svet staršev mnenje obrazložita. Učiteljski
in vzgojiteljski zbor o mnenju glasujeta tajno.
Če ustanovitelj ne da mnenja v 20 dneh od dneva, ko je bil
zanj zaprošen, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet zavoda izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od
dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju
ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz
prejšnjega odstavka, svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate.
Zoper odločitev sveta zavoda je možno sodno varstvo v skladu
z zakonom, ki ureja zavode.
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Ravnatelja razreši svet zavoda. Svet zavoda mora pred
sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi
zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Svet zavoda s predlogom za razrešitev seznani ustanovitelja, učiteljski in vzgojiteljski zbor in svet staršev.
Svet zavoda obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja
posreduje v mnenje ministru. Svetu zavoda ni treba zaprositi
za mnenje ministra, če se ravnatelja razreši na njegov predlog.
V tem primeru svet zavoda o razrešitvi ravnatelja obvesti ministrstvo.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil
zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez
tega mnenja.
Svet zavoda po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka odloči o razrešitvi s sklepom
in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta zavoda je možno
sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.«.
16. člen
V 23. členu se črta drugi odstavek.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
Dodata se nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet zavoda takoj
začeti postopek za imenovanje ravnatelja.
Ista oseba lahko opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«.
17. člen
V prvem odstavku 24. člena se za besedo »ravnatelja«
doda naslednje besedilo:
», ki ga imenuje in razrešuje ravnatelj pod pogoji, ki jih
določa zakon.«.
Besedilo petega odstavka 24. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Pomočnik ravnatelja opravlja naslednje naloge:
– pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog,
– opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj,
– nadomešča ravnatelja v njegovi odsotnosti.«.

lom:

18. člen
Besedilo 25. člena se nadomesti z naslednjim besedi-

»Podružnico javne šole oziroma enoto javnega vrtca vodi
vodja enote, ki ga imenuje in razrešuje ravnatelj pod pogoji, ki
jih določa zakon. Imenuje in razrešuje ga ravnatelj izmed delavcev podružnice javne šole oziroma enote javnega vrtca.
Za vodenje enote vrtca lahko ravnatelj pooblasti tudi
pomočnika ravnatelja, ki to delo opravlja v okviru svojih nalog.
Vodja podružnice oziroma enote vrtca opravlja naloge, za
katere ga pisno pooblasti ravnatelj.«.
19. člen
Besedilo 26. člena se nadomesti z novim besedilom, ki
se glasi:
»Strokovni organi v zavodu so:
a) v javni šoli:
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik,
– strokovni aktivi.
b) v enoti javnega vrtca:
– vzgojiteljski zbor,
– strokovni aktiv vzgojiteljev.«.
20. člen
Besedilo 27. člena se nadomesti z novim besedilom, ki
se glasi:
»a) Učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor
Učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni
delavci javne šole oziroma enote vrtca.
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Učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih
z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov
ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in
mnenje o predlogih ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
b) Oddelčni učiteljski zbor
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki
opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Oddelčni učiteljski zbor:
– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku,
– oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci in s tistimi, ki težje napredujejo,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
c) Razrednik
Razrednik:
– vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora,
– analizira vzgojne in učne rezultate oddelka,
– skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev,
– sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
č) Strokovni aktivi
Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji istega predmeta
oziroma predmetnih področij. Strokovne aktive v enoti vrtca
sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.
Strokovni aktiv šole:
– obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja,
– usklajuje merila za ocenjevanje,
– daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela,
– obravnava pripombe staršev in učencev,
– opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim
delovnim načrtom.
Strokovni aktiv enote vrtca:
– obravnava vzgojno delo,
– daje vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje
vzgojnega dela,
– obravnava pripombe staršev,
– opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim
delovnim načrtom.«.

lom:

21. člen
Besedilo 28. člena se nadomesti z naslednjim besedi-

»Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v
zavodu oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za
delovanje sveta staršev zagotavlja zavod.
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem
sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih
storitvah,
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja zavoda, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
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– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za
ravnatelja,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni
problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in druge organe
šole,
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja z zavodom, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
– samostojno ali v sodelovanju z delavci zavoda lahko
ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine za posamezna
področja vzgojno-izobraževalnega dela in projekte,
– oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi
predpisi.
Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi
svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov.«.
22. člen
Zadnji odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ravnatelj določi za šolo sistemizacijo delovnih mest,
na podlagi normativov in standardov, v soglasju s pristojnim
ministrstvom, za enoto vrtca pa v soglasju z ustanoviteljem, po
predhodnem soglasju sveta zavoda.«.
23. člen
Prvi odstavek 32. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Delovna razmerja, udeležbo delavcev pri upravljanju
in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, ureja
zavod v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in drugimi
predpisi ter splošnimi akti zavoda.«.
24. člen
Črta se 33. člen.
25. člen
V drugem odstavku 34. člena se črta naslednje besedilo
»ter sredstva in premoženje podružničnih šol oziroma enot
vrtca«.
V tretjem odstavku se črta beseda »samostojno«, za besedo »upravljanje« pa se pred vejico doda besedilo »na podlagi
pogodbe o upravljanju«.
26. člen
Besedilo 35. člena se nadomesti z novim besedilom, ki
se glasi:
»Zavod pridobiva sredstva za delo iz:
– sredstev ustanovitelja,
– javnih sredstev,
– prispevkov učencev,
– plačil staršev za storitve v predšolski vzgoji,
– iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.«.
27. člen
Besedilo prvega in drugega odstavka 36. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Šola ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo
dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne
opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.«.
28. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi.
»Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda, finančnim poslovanjem in strokovnostjo dela zavoda opravljajo pristojni državni
organi.
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Nadzor nad opravljanjem dejavnosti javne službe je opredeljen v področni zakonodaji.
Ustanovitelj ima pravico do vpogleda v vse relevantne
podatke, ki zadevajo poslovanje zavoda.«.

3. člen
V prvem odstavku 3. člena se za prvim odstavkom doda
nov stavek, ki se glasi:
»Enota vrtca v pravnem prometu nima pooblastil.«.

29. člen

4. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Glavna dejavnost zavoda, kot javne službe, je po standardni klasifikaciji dejavnost:
– P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
– P/85.100 Predšolska vzgoja
– H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
– I/56.290
Druga oskrba z jedmi
– L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin.«.

Črta se 38. člen.

30. člen
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod ima lahko pravila. S pravili se urejajo vprašanja,
ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
Svet zavoda sprejema splošne akte, za katere je pristojen
po zakonu, drugih predpisih ali tem odloku. Druge splošne akte
sprejema ravnatelj.«.
Črta se 40. člen.

31. člen

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
Dosedanji svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka
mandata, ko se v skladu s tem odlokom konstituira nov svet.
Nadomestne volitve za predstavnike zaposlenih delavcev zavoda se izvedejo najkasneje do 30. 9. 2008.
33. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2008-06
Nova Gorica, dne 22. maja 2008
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

2392.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola
Čepovan

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07) in 19. člena
Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02,
25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne
občine Nova Gorica na seji dne 22. maja 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola
Čepovan
1. člen
1. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola
Čepovan (Uradno glasilo, št. 20/96, Uradne objave, št. 9/02) se
spremeni tako, da se glasi:
»S tem odlokom Mestna občina Nova Gorica (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnošolskega
izobraževanja in predšolske vzgoje javni vzgojno-izobraževalni
zavod Osnovna šola Čepovan (v nadaljevanju: zavod).«.
2. člen
V 2. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»V sestavo zavoda sodi:
– Enota vrtca: Vrtec Čepovan, Čepovan 87, 5253 Čepovan.«

5. člen
V 6. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Enota vrtca izvaja vzgojno delo po veljavnih programih
za predšolske otroke v skladu z zakonom in sklepi ustanovitelja.«.
6. člen
Besedilo 9. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Ravnatelj zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov
pomočnik. Pomočnik ravnatelja ima v času nadomeščanja vsa
pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v
posameznih zadevah pooblasti druge osebe.«.
7. člen
V 10. členu se črta drugi odstavek.
8. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod upravlja 9-članski svet zavoda, ki ga sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 3 predstavniki delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet Mestne
občine Nova Gorica.
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci na tajnih in
neposrednih volitvah tako, da imajo po enega predstavnika:
– strokovni delavci enote vrtca in matične šole (od 1. do
3. razreda),
– strokovni delavci matične šole (od 4. do 9. razreda),
– administrativno-računovodski in tehnični delavci.«
Predstavnike staršev izvoli svet staršev izmed svojih članov tako, da imajo po enega predstavnika starši, ki imajo otroke
vključene v:
– matično šolo (od 1. do 5. razreda),
– matično šolo (od 6. do 9. razreda),
– enoto vrtca.
V svetu zavoda morajo biti enakomerno zastopani delavci
in starši vseh organizacijskih enot oziroma enot vrtcev.
Svet zavoda se lahko konstituira, ko so imenovani oziroma izvoljeni vsi predstavniki.
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta.
Člani sveta zavoda so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.
Osebe, ki opravljajo funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja, v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu oziroma organizacijski enoti vzgojno-izobraževalnega zavoda ne
morejo voliti in biti izvoljeni oziroma imenovani v svet zavoda.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan
s statusom otroka.«.
9. člen
V drugem odstavku 12. člena se črtata predzadnji in zadnji stavek in nadomestita z novim stavkom, ki se glasi:
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»Odločitve sprejema z večino glasov vseh članov sveta
zavoda.«.

Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.«.

10. člen
V 13. členu se črta šesta alinea.
Dosedanja sedma do štirinajsta alinea postanejo šesta
do trinajsta alinea.
Črta se petnajsta alinea.
Dosedanja šestnajsta in sedemnajsta alinea postaneta
štirinajsta in petnajsta alinea.
Pred dosedanjo osemnajsto alineo se dodata nova šestnajsta in sedemnajsta alinea, ki se glasita:
»– sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole oziroma
enote vrtca
– daje soglasje k aktu o notranji organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest za enoto vrtca«.
Doda se drugi odstavek, ki se glasi:
»Svet zavoda lahko za opravljanje svojega dela imenuje
tudi strokovna posvetovalna telesa.«.

14. člen
Zadnji stavek prvega odstavka 18. člena se črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Če dva ali več kandidatov dobi enako število glasov, se
člana sveta določi z žrebom.«.
Tretji odstavek istega člena se nadomesti z novim besedilom:
»O poteku volitev sestavi volilna komisija zapisnik in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi na oglasnem mestu
v roku 5 dni od dneva volitev.«.

lom:

11. člen
Besedilo 14. člena se nadomesti z naslednjim besedi-

»Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z
liste kandidatov, ki jo sam oblikuje.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak član sveta staršev
ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov iz
posameznih skupin iz četrtega odstavka 11. člena odloka, po
abecednem redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli
iz posamezne skupine.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred
imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Za neveljavne se štejejo glasovnice, ki so neizpolnjene,
če iz njih ni možno ugotoviti volje volivca ali če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica vseh
članov sveta staršev. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili
največje število glasov.
Če dva ali več kandidatov dobi enako število glasov, se
člana sveta določi z žrebom.«.
12. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda
imajo učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor, najmanj trije delavci
zavoda in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21. dneh od dneva objave sklepa o
razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev
in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih
kandidatov.«.

lom:

13. člen
Besedilo 17. člena se nadomesti z naslednjim besedi-

»Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena
tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost
predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas.
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov iz posameznih
skupin strokovnih in administrativno-računovodskih in tehničnih
delavcev iz tretjega odstavka 11. člena odloka, po abecednem
redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli iz posamezne skupine.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred
imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Za neveljavne se štejejo glasovnice, ki so neizpolnjene,
če iz njih ni možno ugotoviti volje volivca ali če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.

15. člen
Besedilo četrte in pete alinee 21. člena se spremeni tako,
da se na novo glasi:
»– je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic
in dolžnosti učencev
– vodi delo učiteljskega oziroma vzgojiteljskega zbora«.
V deveti alinei se za besedo »učiteljev« doda besedilo
»oziroma vzgojiteljev«.
Za sedemnajsto alineo se dodajo nova osemnajsta, devetnajsta in dvajseta alinea, ki se glasijo:
»– spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov
– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti
s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji
šole oziroma enote vrtca«.
Dosedanja osemnajsta alinea postane enaindvajseta alinea.
16. člen
Besedilo 22. člena se nadomesti z novim besedilom:
»Za ravnatelja zavoda je lahko imenovan, kdor ima
najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za
pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe,
pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom
ustreza izobrazbi druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje
za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo
opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih
izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen
ravnateljski izpit.
Ne glede na določbo prvega odstavka, je za ravnatelja
lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita,
mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku
mandata.
Če ravnatelj ne opravi ravnateljskega izpita v roku iz prejšnjega odstavka, mu preneha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja 5 let.
Ravnatelja imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa po postopku, določenem z zakonom.
Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje učiteljskega in vzgojiteljskega zbora,
– mnenje ustanovitelja,
– mnenje sveta staršev.
Ustanovitelj in svet staršev mnenje obrazložita. Učiteljski
in vzgojiteljski zbor o mnenju glasujeta tajno.
Če ustanovitelj ne da mnenja v 20 dneh od dneva, ko je bil
zanj zaprošen, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet zavoda izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od
dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju
ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz
prejšnjega odstavka, svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate.
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Zoper odločitev sveta zavoda je možno sodno varstvo v skladu
z zakonom, ki ureja zavode.
Ravnatelja razreši svet zavoda. Svet zavoda mora pred
sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi
zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Svet zavoda s predlogom za razrešitev seznani ustanovitelja, učiteljski in vzgojiteljski zbor in svet staršev.
Svet zavoda obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja
posreduje v mnenje ministru. Svetu zavoda ni treba zaprositi
za mnenje ministra, če se ravnatelja razreši na njegov predlog.
V tem primeru svet zavoda o razrešitvi ravnatelja obvesti ministrstvo.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil
zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez
tega mnenja.
Svet zavoda po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka odloči o razrešitvi s sklepom
in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta zavoda je možno
sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.«.
17. člen
V 23. členu se črta drugi odstavek.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
Dodata se nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet zavoda takoj
začeti postopek za imenovanje ravnatelja.
Ista oseba lahko opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«.
18. člen
V prvem odstavku 24. člena se za besedo »ravnatelja«
doda naslednje besedilo:
», ki ga imenuje in razrešuje ravnatelj pod pogoji, ki jih
določa zakon.«.
Besedilo petega odstavka 24. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Pomočnik ravnatelja opravlja naslednje naloge:
– pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog,
– opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj,
– nadomešča ravnatelja v njegovi odsotnosti.«.
19. člen
Doda se nov 24.a člen, ki se glasi:
»V enoti vrtca pri šoli, ravnatelj imenuje za pedagoško in
organizacijsko vodenje enote vrtca pomočnika ravnatelja za
polno delovno obveznost, če ima enota vsaj 9 oddelkov, oziroma sorazmerni delež, če ima oddelkov manj.«.
20. člen
Besedilo 25. člena se nadomesti z novim besedilom, ki
se glasi:
»Strokovni organi v zavodu so:
a) v javni šoli:
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik,
– strokovni aktivi.
b) v enoti javnega vrtca:
– vzgojiteljski zbor,
– strokovni aktiv vzgojiteljev.«.
21. člen
Besedilo 26. člena se nadomesti z novim besedilom, ki
se glasi:
»a) Učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor
Učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni
delavci javne šole oziroma enote vrtca.
Učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih
z vzgojno-izobraževalnim delom,
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– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov
ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in
mnenje o predlogih ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
b) Oddelčni učiteljski zbor
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki
opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Oddelčni učiteljski zbor:
– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku,
– oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci in s tistimi, ki težje napredujejo,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
c) Razrednik
Razrednik:
– vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora,
– analizira vzgojne in učne rezultate oddelka,
– skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev,
– sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
č) Strokovni aktivi
Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji istega predmeta
oziroma predmetnih področij. Strokovne aktive v enoti vrtca
sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.
Strokovni aktiv šole:
– obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja,
– usklajuje merila za ocenjevanje,
– daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela,
– obravnava pripombe staršev in učencev,
– opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim
delovnim načrtom.
Strokovni aktiv enote vrtca:
– obravnava vzgojno delo,
– daje vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje
vzgojnega dela,
– obravnava pripombe staršev,
– opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim
delovnim načrtom.«.

lom:

22. člen
Besedilo 27. člena se nadomesti z naslednjim besedi-

»Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v
zavodu oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za
delovanje sveta staršev zagotavlja zavod.
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem
sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih
storitvah,
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja zavoda, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za
ravnatelja,

Uradni list Republike Slovenije
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni
problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in druge organe
šole,
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja z zavodom, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
– samostojno ali v sodelovanju z delavci zavoda lahko
ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine za posamezna
področja vzgojno-izobraževalnega dela in projekte,
– oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi
predpisi.
Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi
svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov.«.
23. člen
Zadnji odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ravnatelj določi za šolo sistemizacijo delovnih mest,
na podlagi normativov in standardov, v soglasju s pristojnim
ministrstvom, za enoto vrtca pa v soglasju z ustanoviteljem, po
predhodnem soglasju sveta zavoda.«.
24. člen
Prvi odstavek 31. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Delovna razmerja, udeležbo delavcev pri upravljanju
in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, ureja
zavod v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in drugimi
predpisi ter splošnimi akti zavoda.«.
25. člen

Št.

27. člen
Besedilo 34. člena se nadomesti z novim besedilom, ki
se glasi:
»Zavod pridobiva sredstva za delo iz:
– sredstev ustanovitelja,
– javnih sredstev,
– prispevkov učencev,
– plačil staršev za storitve v predšolski vzgoji,
– iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.«.
28. člen
Besedilo prvega in drugega odstavka 35. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Šola ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo
dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne
opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.«.
29. člen
36. člen se spremeni tako, da se glasi.
»Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda, finančnim poslovanjem in strokovnostjo dela zavoda opravljajo pristojni državni
organi.
Nadzor nad opravljanjem dejavnosti javne službe je opredeljen v področni zakonodaji.
Ustanovitelj ima pravico do vpogleda v vse relevantne
podatke, ki zadevajo poslovanje zavoda.«.
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30. člen
Črta se 37. člen.
31. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod ima lahko pravila. S pravili se urejajo vprašanja,
ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
Svet zavoda sprejema splošne akte, za katere je pristojen
po zakonu, drugih predpisih ali tem odloku. Druge splošne akte
sprejema ravnatelj.«.
32. člen
Črta se 39. člen.
33. člen
44. člen se spremeni v 43. člen.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
Dosedanji svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka
mandata, ko se v skladu s tem odlokom konstituira nov svet.
Nadomestne volitve za predstavnike zaposlenih delavcev zavoda se izvedejo najkasneje do 30. 9. 2008.
35. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2008-06
Nova Gorica, dne 22. maja 2008
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

Črta se 32. člen.
26. člen
V tretjem odstavku 33. člena se črta beseda »samostojno«, za besedo »upravljanje« pa se pred vejico doda besedilo
»na podlagi pogodbe o upravljanju«.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola
Branik

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07)
in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne
objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 22. maja
2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna
šola Branik
1. člen
1. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna
šola Branik (Uradno glasilo, št. 20/96, Uradne objave, št. 9/02)
se spremeni tako, da se glasi:
»S tem odlokom Mestna občina Nova Gorica (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnošolskega
izobraževanja in predšolske vzgoje javni vzgojno-izobraževalni
zavod Osnovna šola Branik (v nadaljevanju: zavod).«.
2. člen
V 2. členu se črta tretji odstavek.
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3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Glavna dejavnost zavoda, kot javne službe, je po standardni klasifikaciji dejavnost:
– P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
– P/85.100 Predšolska vzgoja
– H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
– I /56.290 Druga oskrba z jedmi
– L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin«.
4. člen
V drugem odstavku 6. člena se beseda »vzgojnovarstveno« nadomesti z besedo »vzgojno«.
5. člen
Besedilo 9. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Ravnatelj zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov
pomočnik. Pomočnik ravnatelja ima v času nadomeščanja vsa
pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v
posameznih zadevah pooblasti druge osebe.«.
6. člen
V 10. členu se črta drugi odstavek.
7. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod upravlja 9-članski svet zavoda, ki ga sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 3 predstavniki delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet Mestne
občine Nova Gorica.
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci na tajnih in
neposrednih volitvah tako, da imajo po enega predstavnika:
– strokovni delavci matične šole,
– strokovni delavci enote vrtca,
– administrativno-računovodski in tehnični delavci.«
Predstavnike staršev izvoli svet staršev izmed svojih članov tako, da imajo po enega predstavnika starši, ki imajo otroke
vključene v:
– matično šolo (od 1. do 5. razreda),
– matično šolo (od 6. do 9. razreda),
– enoto vrtca.
V svetu zavoda morajo biti enakomerno zastopani delavci
in starši vseh organizacijskih enot oziroma enot vrtcev.
Svet zavoda se lahko konstituira, ko so imenovani oziroma izvoljeni vsi predstavniki.
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta.
Člani sveta zavoda so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.
Osebe, ki opravljajo funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja, v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu oziroma organizacijski enoti vzgojno-izobraževalnega zavoda ne
morejo voliti in biti izvoljeni oziroma imenovani v svet zavoda.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan
s statusom otroka.«.
8. člen
V drugem odstavku 12. člena se črtata predzadnji in zadnji stavek in nadomestita z novim stavkom, ki se glasi:
»Odločitve sprejema z večino glasov vseh članov sveta
zavoda.«.
9. člen
V 13. členu se črta šesta alinea.
Dosedanja sedma do štirinajsta alinea postanejo šesta
do trinajsta alinea.
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Črta se petnajsta alinea.
Dosedanja šestnajsta in sedemnajsta alinea postaneta
štirinajsta in petnajsta alinea.
Pred dosedanjo osemnajsto alineo se dodata nova šestnajsta in sedemnajsta alinea, ki se glasita:
»– sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole oziroma
enote vrtca,
– daje soglasje k aktu o notranji organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest za enoto vrtca«.
Doda se drugi odstavek, ki se glasi:
»Svet zavoda lahko za opravljanje svojega dela imenuje
tudi strokovna posvetovalna telesa.«.

lom:

10. člen
Besedilo 14. člena se nadomesti z naslednjim besedi-

»Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z
liste kandidatov, ki jo sam oblikuje.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak član sveta staršev
ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov iz
posameznih skupin iz četrtega odstavka 11. člena odloka, po
abecednem redu priimkov z navedbo, koliko kandidatov se voli
iz posamezne skupine.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred
imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Za neveljavne se štejejo glasovnice, ki so neizpolnjene,
če iz njih ni možno ugotoviti volje volivca ali če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica vseh
članov sveta staršev. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili
največje število glasov.
Če dva ali več kandidatov dobi enako število glasov, se
člana sveta določi z žrebom.«.
11. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda
imajo učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor, najmanj trije delavci
zavoda in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21. dneh od dneva objave sklepa o
razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev
in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih
kandidatov.«.

lom:

12. člen
Besedilo 17. člena se nadomesti z naslednjim besedi-

»Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena
tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost
predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas.
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov iz posameznih
skupin strokovnih in administrativno-računovodskih in tehničnih
delavcev iz tretjega odstavka 11. člena odloka, po abecednem
redu priimkov z navedbo, koliko kandidatov se voli iz posamezne skupine.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred
imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Za neveljavne se štejejo glasovnice, ki so neizpolnjene,
če iz njih ni možno ugotoviti volje volivca ali če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.«.
13. člen
Zadnji stavek prvega odstavka 18. člena se črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Če dva ali več kandidatov dobi enako število glasov, se
člana sveta določi z žrebom.«.

Uradni list Republike Slovenije
Tretji odstavek istega člena se nadomesti z novim besedilom:
»O poteku volitev sestavi volilna komisija zapisnik in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi na oglasnem mestu
v roku 5 dni od dneva volitev.«.
14. člen
Besedilo četrte alinee 21. člena se spremeni tako, da se
na novo glasi:
»– je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic
in dolžnosti učencev«.
Za sedemnajsto alineo se dodajo nova osemnajsta, devetnajsta in dvajseta alinea, ki se glasijo:
»– spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti
s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji
šole oziroma enote vrtca«.
Dosedanja osemnajsta alinea postane enaindvajseta alinea.
15. člen
Besedilo 22. člena se nadomesti z novim besedilom:
»Za ravnatelja zavoda je lahko imenovan, kdor ima
najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za
pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe,
pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom
ustreza izobrazbi druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje
za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo
opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih
izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen
ravnateljski izpit.
Ne glede na določbo prvega odstavka, je za ravnatelja
lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita,
mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku
mandata.
Če ravnatelj ne opravi ravnateljskega izpita v roku iz prejšnjega odstavka, mu preneha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja 5 let.
Ravnatelja imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa po postopku, določenem z zakonom.
Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje učiteljskega in vzgojiteljskega zbora,
– mnenje ustanovitelja,
– mnenje sveta staršev.
Ustanovitelj in svet staršev mnenje obrazložita. Učiteljski
in vzgojiteljski zbor o mnenju glasujeta tajno.
Če ustanovitelj ne da mnenja v 20 dneh od dneva, ko je bil
zanj zaprošen, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet zavoda izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od
dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju
ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz
prejšnjega odstavka, svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate.
Zoper odločitev sveta zavoda je možno sodno varstvo v skladu
z zakonom, ki ureja zavode.
Ravnatelja razreši svet zavoda. Svet zavoda mora pred
sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi
zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Svet zavoda s predlogom za razrešitev seznani ustanovitelja, učiteljski in vzgojiteljski zbor in svet staršev.
Svet zavoda obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja
posreduje v mnenje ministru. Svetu zavoda ni treba zaprositi
za mnenje ministra, če se ravnatelja razreši na njegov predlog.
V tem primeru svet zavoda o razrešitvi ravnatelja obvesti ministrstvo.
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Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil
zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez
tega mnenja.
Svet zavoda po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka odloči o razrešitvi s sklepom
in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta zavoda je možno
sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.«.
16. člen
V 23. členu se črta drugi odstavek.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
Dodata se nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet zavoda takoj
začeti postopek za imenovanje ravnatelja.
Ista oseba lahko opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«.
17. člen
V prvem odstavku 24. člena se za besedo »ravnatelja«
doda naslednje besedilo:
», ki ga imenuje in razrešuje ravnatelj pod pogoji, ki jih
določa zakon.«
Besedilo petega odstavka 24. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Pomočnik ravnatelja opravlja naslednje naloge:
– pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog,
– opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj,
– nadomešča ravnatelja v njegovi odsotnosti.«.

lom:

18. člen
Besedilo 25. člena se nadomesti z naslednjim besedi-

»Enoto javnega vrtca vodi vodja enote, ki ga imenuje in
razrešuje ravnatelj pod pogoji, ki jih določa zakon. Imenuje in
razrešuje ga ravnatelj izmed delavcev enote javnega vrtca.
Za vodenje enote vrtca lahko ravnatelj pooblasti tudi
pomočnika ravnatelja, ki to delo opravlja v okviru svojih nalog.
Vodja enote vrtca opravlja naloge, za katere ga pisno
pooblasti ravnatelj.«.
19. člen
Besedilo 26. člena se nadomesti z novim besedilom, ki
se glasi:
»Strokovni organi v zavodu so:
a) v javni šoli:
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik,
– strokovni aktivi.
b) v enoti javnega vrtca:
– vzgojiteljski zbor,
– strokovni aktiv vzgojiteljev.«.
20. člen
Besedilo 27. člena se nadomesti z novim besedilom, ki
se glasi:
»a) Učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor
Učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni
delavci javne šole oziroma enote vrtca.
Učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih
z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov
ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in
mnenje o predlogih ravnatelja,
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– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
b) Oddelčni učiteljski zbor
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki
opravljajo vzgojno–izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Oddelčni učiteljski zbor:
– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku,
– oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci in s tistimi, ki težje napredujejo,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
c) Razrednik
Razrednik:
– vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora,
– analizira vzgojne in učne rezultate oddelka,
– skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev,
– sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
č) Strokovni aktivi
Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji istega predmeta
oziroma predmetnih področij. Strokovne aktive v enoti vrtca
sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.
Strokovni aktiv šole:
– obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja,
– usklajuje merila za ocenjevanje,
– daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela,
– obravnava pripombe staršev in učencev,
– opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim
delovnim načrtom.
Strokovni aktiv enote vrtca:
– obravnava vzgojno delo,
– daje vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje
vzgojnega dela,
– obravnava pripombe staršev,
– opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim
delovnim načrtom.«.

lom:

21. člen
Besedilo 28. člena se nadomesti z naslednjim besedi-

»Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v
zavodu oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za
delovanje sveta staršev zagotavlja zavod.
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem
sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih
storitvah,
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja zavoda, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za
ravnatelja,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni
problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in druge organe
šole,
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja z zavodom, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
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– samostojno ali v sodelovanju z delavci zavoda lahko
ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine za posamezna
področja vzgojno-izobraževalnega dela in projekte,
– oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi
predpisi.
Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi
svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov.«.
22. člen
Zadnji odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ravnatelj določi za šolo sistemizacijo delovnih mest,
na podlagi normativov in standardov, v soglasju s pristojnim
ministrstvom, za enoto vrtca pa v soglasju z ustanoviteljem, po
predhodnem soglasju sveta zavoda.«.
23. člen
Prvi odstavek 32. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Delovna razmerja, udeležbo delavcev pri upravljanju
in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, ureja
zavod v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in drugimi
predpisi ter splošnimi akti zavoda.«.
Črta se 33. člen.

24. člen

25. člen
V drugem odstavku 34. člena se črta naslednje besedilo »ter
sredstva in premoženje podružničnih šol oziroma enot vrtca«.
V tretjem odstavku se črta beseda »samostojno«, za besedo »upravljanje« pa se pred vejico doda besedilo »na podlagi
pogodbe o upravljanju«.
26. člen
Besedilo 35. člena se nadomesti z novim besedilom, ki
se glasi:
»Zavod pridobiva sredstva za delo iz:
– sredstev ustanovitelja,
– javnih sredstev,
– prispevkov učencev,
– plačil staršev za storitve v predšolski vzgoji,
– iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.«.
27. člen
Besedilo prvega in drugega odstavka 36. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Šola ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo
dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne
opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.«.
28. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi.
»Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda, finančnim poslovanjem in strokovnostjo dela zavoda opravljajo pristojni državni
organi.
Nadzor nad opravljanjem dejavnosti javne službe je opredeljen v področni zakonodaji.
Ustanovitelj ima pravico do vpogleda v vse relevantne
podatke, ki zadevajo poslovanje zavoda.«.
Črta se 38. člen.

29. člen

30. člen
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod ima lahko pravila. S pravili se urejajo vprašanja,
ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.

Uradni list Republike Slovenije
Svet zavoda sprejema splošne akte, za katere je pristojen
po zakonu, drugih predpisih ali tem odloku. Druge splošne akte
sprejema ravnatelj.«.
31. člen
Črta se 40. člen.
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4. Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
Priprava OPPN bo potekala v naslednjih predvidenih
okvirnih rokih:
priprava osnutka načrta

30 dni

pridobitev smernic in sklepa MOP 40 dni
o potrebnosti CPVO
dopolnjen osnutek načrta

30 dni (s CPVO 120 dni)

javna razgrnitev in obravnava

40 dni

32. člen
Dosedanji svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka
mandata, ko se v skladu s tem odlokom konstituira nov svet.
Nadomestne volitve za predstavnike zaposlenih delavcev zavoda se izvedejo najkasneje do 30. 9. 2008.

priprava predloga načrta

30 dni

33. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in
pogojev činiteljev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
5. Nosilci urejanja prostora
V postopku priprave OPPN bodo smernice za načrtovane
prostorske ureditve iz njihove pristojnosti podali nosilci urejanja
prostora:
– Ministrstvo RS za promet, Direkcija RS za ceste;
– Telekom Slovenije, področna enota Nova Gorica, Kidričeva 17, Nova Gorica;
– Elektro Primorska, področna enota Nova Gorica, Erjavčeva 22, Nova Gorica;
– Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, Cesta 25. junija
1b, Nova Gorica;
– Oddelek MONG za infrastrukturo in gospodarske javne
službe.
Kolikor se bo izkazalo, da bo potrebno pridobiti smernice
in mnenja še dodatnih nosilcev urejanja prostora, bodo le-te
pridobljene med postopkom.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Sredstva za pripravo OPPN bo zagotovil investitor, Projekt d.d. Nova Gorica.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
na spletni strani Mestne občine Nova Gorica in se ga pošlje
Ministrstvu RS za okolje in prostor.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Št. 007-4/2008-06
Nova Gorica, dne 22. maja 2008
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

2394.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje
MIP križišče

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt Uradni list RS, št. 33/07) in 19. člena Statuta Mestne
občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni
list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova
Gorica na seji dne 22. maja 2008 sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje MIP križišče
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega
podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je v letu 2006
sprejel odlok o občinskem lokacijskem načrtu Meblo Vzhod
(Uradni list RS, št. 3/06). Prostorski akt je na kromberški
vpadnici v območju MIPa načrtoval krožišče, s katerim je
soglašala tudi Direkcija Republike Slovenije za ceste. Pri
pridobivanju dovoljenja za gradnjo krožišča pa je DRSC soglasje zavrnila, češ da so med tem časom stopila v veljavo
nova začasna navodila, ki zahtevajo bistveno povečanje
krožišča, in obenem sugerirala namesto krožne ureditve
izvedbo semaforiziranega križišča. Zaradi tega je potrebno
na vzhodnem robu ureditvenega območja, pri MIPu, spremeniti prostorski izvedbeni akt. Ker Zakon o prostorskem
načrtovanju ZPNačrt ne pozna več termina lokacijski načrt iz
zakona o urejanju prostora ZUreP-1, je spremembo smiselno
in potrebno izvesti s sprejemom občinskega podrobnega
prostorskega načrta OPPN na območju, kjer se prometna
ureditev spreminja.
2. Območje OPPN
Območje OPPN obsega območje načrtovanega krožišča
in cestnih priključkov v neposredni bližini.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve bo podal izdelovalec načrta.

pridobitev mnenj in potrdila MOP 40 dni (s CPVO 60 dni)
o sprejemljivosti vplivov na okolje
predložitev načrta Mestnem svetu 30 dni
v sprejem z odlokom

Št. 350-03-2/2003
Nova Gorica, dne 22. maja 2008
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

2395.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za Center za
ravnanje z odpadki Nova Gorica

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in
Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine
Nova Gorica na seji dne 22. maja 2008 sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za Center za ravnanje z
odpadki Nova Gorica
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega
podrobnega prostorskega načrta (OPPN)

Stran

6156 /

Št.

56 / 6. 6. 2008

Uradni list Republike Slovenije

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je na svoji seji
dne 16. 6. 2005 sprejel odlok o občinskem lokacijskem načrtu Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica (Uradni list
RS, št. 61/05). Lokacijski načrt določa prostorsko ureditev
centra, določa infrastrukturno opremo, ukrepe za varovanje
okolja in narave, ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, določa etapnost izgradnje centra.
Načrt določa ureditve v skladu s sprejeto strategijo ravnanja
z odpadki, vendar je v času od sprejetja odloka prišlo do
novih spoznanj in ugotovitve, da je organizacijo centra za
ravnanje z odpadki smiselno dopolniti. Potrebne dopolnitve
ne spreminjajo vsebine načrta, temveč določajo predvsem
bolj smotrno organizacijo sortiranja in predelave odpadkov.
Sortiranju in predelavi naj bi se namenil tudi nižji plato območja ob čistilni napravi, ki je glede hrupa in vizualne izpostavljenosti najbolj primeren za umeščanje tehnoloških naprav,
tako da bi se spremenil le način odlaganja. Načrt predlaga
odlaganje na teren in v višino, s spremembo pa bi prostor za
odlaganje najprej odkopali in nato odlagali odpadke. Na ta
način bi razpoložljive površine veliko bolje izkoristili in hkrati
zmanjšali vplive na okolico. Odkopano zemljino bi lahko
uporabili za prekrivanje deponije.
2. Območje OPPN
Območje OPPN obsega območje obstoječega centra za
ravnanje z odpadki.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve bo podal izdelovalec načrta.
4. Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
Priprava OPPN bo potekala v naslednjih predvidenih
okvirnih rokih:
priprava osnutka načrta

90 dni

pridobitev smernic in sklepa MOP
o potrebnosti CPVO

40 dni

dopolnjen osnutek načrta

60 dni (s CPVO
120 dni)

javna razgrnitev in obravnava

40 dni

priprava predloga načrta

60 dni

pridobitev mnenj in potrdila MOP
o sprejemljivosti vplivov na okolje

40 dni (s CPVO 60
dni)

predložitev načrta
v sprejem z odlokom

Mestnem

svetu

30 dni

Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in
pogojev činiteljev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
5. Nosilci urejanja prostora
V postopku priprave OPPN bodo smernice za načrtovane
prostorske ureditve iz njihove pristojnosti podali nosilci urejanja
prostora:
– Ministrstvo RS za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova Gorica,
Sedejeva 9, Nova Gorica;
– Telekom Slovenije, področna enota Nova Gorica, Kidričeva 17, Nova Gorica;
– Elektro Primorska, področna enota Nova Gorica, Erjavčeva 22, Nova Gorica;
– Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, Cesta 25. junija
1b, Nova Gorica;
– Oddelek MONG za infrastrukturo in gospodarske javne
službe.
Kolikor se bo izkazalo, da bo potrebno pridobiti smernice
in mnenja še dodatnih nosilcev urejanja prostora, bodo le-te
pridobljene med postopkom.

6. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Sredstva za pripravo OPPN bo zagotovil investitor, Komunala d.d. Nova Gorica.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
na spletni strani Mestne občine Nova Gorica in se ga pošlje
Ministrstvu RS za okolje in prostor.
Št. 350-14/2008
Nova Gorica, dne 22. maja 2008
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

ROGAŠKA SLATINA
2396.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo
Rogaška Slatina

Na podlagi 26. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 UPB1) in 16. člena
Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07) je
Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 16. redni seji dne
28. 5. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda
za kulturo Rogaška Slatina
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o ustanovitvi Javnega Zavoda Rogaška Slatina (Uradni list RS,
št. 50/02).
2. člen
Besedilo prvega odstavka 5. člena se v celoti nadomesti
z besedilom, ki glasi:
»Dejavnosti, ki jih zavod opravlja, so:
J/58.110
J/ 58.130
J/58.140
J/58.190
J/58.290
J/59.200
J/59.140
G/47.990
M/74.300
R/ 90.010
R/90.030
R/90.040
R/91.020
R/91.030
N/82.990
N/82.190

Izdajanje knjig
Izdajanje časopisov
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Drugo izdajanje programa
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov
in muzikalij
Kinematografska dejavnost
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic
in tržnic
Prevajanje in tolmačenje
Umetniško uprizarjanje
Umetniško ustvarjanje
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
Dejavnost muzejev
Varstvo kulturne dediščine
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
poslovanje
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti«.
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3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0004-01/2008
Rogaška Slatina, dne 28. maja 2008
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

2397.

Sklep o ukinitvi statuta javnega dobra v
splošni rabi

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 115/07) je Občinski svet Občine Rogaška
Slatina na 16. redni seji dne 28. 5. 2008 sprejel

Št.

Št. 0320-0004-02/2008
Rogaška Slatina, dne 28. maja 2008
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

ŠEMPETER - VRTOJBA
2398.

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
občinskega podrobnega prostorskega načrta
Lada v Šempetru pri Gorici

Na podlagi 60. in 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 30. člena Statuta Občine
Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06)
župan Občine Šempeter - Vrtojba sprejme

SKLEP
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
občinskega podrobnega prostorskega načrta
Lada v Šempetru pri Gorici
1. člen
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Lada v Šempetru pri Gorici (v
nadaljevanju: OPPN).
2. člen
Dopolnjeni osnutek OPPN bo javno razgrnjen v prostorih
Občine Šempeter - Vrtojba, Cesta goriške fronte 11, Šempeter
pri Gorici, ogled bo možen v času uradnih ur. Gradivo bo dostopno tudi na spletni strani občine: www.sempeter-vrtojba.si
v rubriki aktualno.
Razgrnitev bo trajala od vključno petek, 13. 6. 2008, do
vključno ponedeljka, 14. 7. 2008.
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3. člen
Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN bo potekala v četrtek, 19. 6. 2008, v sejni sobi Občine Šempeter
- Vrtojba s pričetkom ob 17. uri.
4. člen
Pripombe na razgrnjen dopolnjeni osnutek OPPN lahko
vsi zainteresirani ustno podajo na javni obravnavi, jih v času
trajanja javne razgrnitve v pisni obliki posredujejo Občini Šempeter - Vrtojba ali jih v času trajanja javne razgrnitve posredujejo na elektronski naslov obcina.sempeter-vrtojba@siol.net.
5. člen
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani občine ter na krajevno običajen
način.
Št. 35051-1/2008-24
Šempeter pri Gorici, dne 23. maja 2008
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

SKLEP
1. Na zemljišču, parc. št. 542 k.o. Plat se ukine status
javnega dobra v splošni rabi.
2. Na nepremičnini iz 1. točke tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Rogaška Slatina.
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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ŠKOFJA LOKA
2399.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za posodobitev zbirnega mestnega
kanala v Škofji Loki

Na podlagi 61., 98. in 104. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 18., 86. in 98. člena
Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98)
je Občinski svet Občine Škofja Loka na 15. redni seji dne
24. aprila 2008 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za posodobitev zbirnega mestnega kanala
v Škofji Loki
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta
1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega
družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986
do leta 1990 (Uradni list RS, 103/04, popr. 103/05, 17/06, 64/07
Odl: U-I-116/05-21) sprejme občinski podrobni prostorski načrt
za posodobitev zbirnega mestnega kanala v Škofji Loki (v nadaljevanju: občinski podrobni prostorski načrt).
(2) Občinski podrobni prostorski načrt določa mejo območja občinskega podrobnega prostorskega načrta, funkcijo
območja, lego, potek, zmogljivost ter velikost objektov in naprav, pogoje za oblikovanje objektov, naprav in ureditev, pogoje
za prometno in komunalno urejanje območja, okoljevarstvene
ukrepe, etapnost izvajanja posegov, obveznosti investitorjev in
izvajalcev, tolerance in nadzor nad izvajanjem odloka.
2. člen
(izdelovalec občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Občinski podrobni prostorski načrt je izdelal LUZ d.d.,
Ljubljana, pod številko projekta 6073-5, aprila 2008, na podlagi
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idejnega projekta, ki ga je izdelal Hidrosvet, d.o.o., Celje, pod
številko projekta 105/07, oktobra 2007.
3. člen
(sestavni deli občinskega podrobnega prostorskega načrta)
(1) Občinski podrobni prostorski načrt iz 1. člena tega
odloka vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del vsebuje:
a) odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu,
b) obrazložitev občinskega podrobnega prostorskega načrta z naslednjo vsebino:
– obrazložitev in utemeljitev občinskega podrobnega prostorskega načrta;
– povzetek prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka;
– opis prostorskih pogojev za posodobitev zbirnega mestnega kanala;
– opis rešitve izgradnje infrastrukturnih objektov ter njegov vpliv na obstoječe objekte in naprave;
– tehnični opis načrtovanih ureditev kanalizacijskega sistema;
– pogoji za prometno in komunalno urejanje prostora;
– prostorske ureditve po posameznih področjih;
– opis ureditvenega območja OPPN;
– podatke o označbi, površini in vrsti rabe;
– elemente za zakoličbo;
– vrednost investicije za izvedbo občinskega podrobnega
prostorskega načrta;
– etapnost izvajanja občinskega podrobnega prostorskega načrta;
c) smernice nosilcev urejanja prostora za občinski podrobni prostorski načrt,
d) mnenja nosilcev urejanja prostora k občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu.
(3) Grafični del vsebuje naslednje grafične načrte:
– prikaz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine
Škofja Loka z vrisom meje ureditvenega območja OPPN,
M 1 : 5000;
– prostorski ureditveni pogoji za mesto Škofja Loka z
vrisom meje ureditvenega območja OPPN, M 1 : 5000;
– namenska raba in ureditvena območja naselij iz prostorskega plana Občine Škofja Loka z vrisom meje območja
OPPN, M 1 : 5000;
– pregledne karte, M 1 : 5000;
– ureditvena situacija, M 1 : 1000;
– komunalna in energetska ureditev, M 1 : 1000;
– prikaz posega in ureditvenega območja OPPN na kopiji
digitalnega katastrskega načrta, M 1 : 1000;
– prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
M 1 : 5000;
– tehnične elemente za zakoličbo na digitalnem katastrskem načrtu, M 1 : 1000.
II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA
4. člen
(ureditveno območje občinskega podrobnega
prostorskega načrta)
(1) Ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega površine, potrebne za izgradnjo in
obratovanje kanalizacijskega sistema z vsemi pripadajočimi
funkcionalnimi objekti, vključno z ureditvijo pripadajoče prometne, energetske in komunalne infrastrukture, na katerih se po
izvedbi posegov na njih vzpostavi prejšnje stanje.
(2) Ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta zajema površino 3 m od osi primarnega kanalizacijskega omrežja na odsekih dimenzije do 400 mm, 4,0 m od
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osi primarnega kanalizacijskega omrežja na odsekih dimenzije
400 – 800 mm, 5,0 m od osi primarnega kanalizacijskega
omrežja na odsekih dimenzije 800 – 1000 mm, 3 m od osi
sekundarnih priključnih kanalov na zbirni mestni kanal, 2 m od
osi elektroenergetskih kablov, potrebnih za delovanje razbremenilnih bazenov deževnih vod in 2 m od osi prestavljenega
plinovoda obojestransko. Na območjih, kjer se predvideno kanalizacijsko omrežje približa objektom, se ureditveno območje
ob predpostavki, da se predvidi ustrezen način gradnje, ki
omogoča izkope v minimalnem gabaritu (razpiranje gradbene
jame, zagatne stene), zoži.
(3) Ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta se nahaja na območju Občine Škofja Loka (k.o.
Stara Loka, k.o. Suha, k.o. Škofja Loka).
Znotraj ureditvenega območja občinskega podrobnega
prostorskega načrta se nahajajo naslednja zemljišča oziroma
deli zemljišč:
K.o. Suha:
957/1, 954/2, 1194, 954/3, 954/4.
K.o. Stara Loka:
979/1, 852/1, 850/1, 1672/12, -216, 663/3, 1676/2, 1676/1,
753/1, 751, 1980, 1978, 1877, 645/5, 645/4, 645/22, 645/28,
1700/2, 1675/4, 645/23, 645/10.
K.o. Škofja Loka:
619/1, 1067/2, 179/6, 179/7, 1051/1, 179/2, 179/8, 180/1,
184/1, 185/1, 185/2, 1037, 1035/3, 1034, 1069, 1044, 1035/2,
1039/1, 1040, 132/1, 132/10, 132/11, 132/15, 132/17, 132/18,
132/19, 132/4, 132/5, 132/7, 132/9, 133/1, 133/11, 133/12,
133/13, 133/2, 133/3, 133/4, 133/5, 133/6, 133/7, 133/8, 133/9,
179/3, 1032, 1108, 18/21, 29/1, 29/4, 29/6, 88, 92/2, 95, 29/2,
618/4, 618/11, -41/1.
(4) Posodobljen zbirni mestni kanal s pripadajočimi funkcionalnimi objekti in načrtovanimi sekundarnimi kanali tangira
naslednja zemljišča:
Zbirni mestni kanal:
– cevovod na začetnem odseku zbirnega mestnega kanala v Podlubniku:
K.o. Stara Loka:
979/1, 1672/12, -216, 852/1, 850/1;
– cevovod dimenzije 900 mm na odseku med razbremenilnikom R26 na območju križišča Cesta talcev – Novi svet
– regionalna cesta v Selško dolino in razbremenilnim bazenom
deževnih vod RBDV 1 na območju SGP Tehnik:
K.o. Škofja Loka:
18/21, 1032, 29/1, 1069, 29/2, 29/4, 1034, 1108, 88,
1035/3, 92/2, 1039/1, 95, 1035/2, 132/7;
– cevovod dimenzije 400 – 600 mm na odseku med razbremenilnim bazenom deževnih vod RBDV 1 na območju SGP
Tehnik in jaškom na Sorški cesti pri mostu čez Selško Soro:
K.o. Škofja Loka:
132/7, 132/4, 132/1, 132/5, 132/11, 132/15, 133/3, 133/4,
133/5, 133/6, 133/7, 133/8, 1040, 133/11, 133/1, 133/9;
– cevovod dimenzije 800 mm na odseku med razbremenilnikom R10 in načrtovanim razbremenilnim bazenom deževnih vod pred čistilno napravo Škofja Loka.
K.o. Suha:
954/2, 954/4, 954/3.
Razbremenilniki:
– razbremenilnik R1
K.o. Stara Loka:
753/1;
– razbremenilnik R5
K.o. Škofja Loka:
132/19, 132/7;
– razbremenilnik R9
K.o. Suha:
957/1;
– razbremenilnik R10
K.o. Suha:
954/2, 957/1;
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– razbremenilnik R19
K.o. Škofja Loka:
1067/2, 619/1;
– razbremenilnik R21 in iztok iz razbremenilnika
K.o. Stara Loka:
1675/4, 1877, 1978, 1980, 751;
– razbremenilnik R22
K.o. Stara Loka:
1676/1, 663/3, 1676/2;
– razbremenilnik R 24
K.o. Škofja Loka:
133/11, 133/8, 133/9, 133/1;
– razbremenilnik R25
K.o. Škofja Loka:
132/15;
– razbremenilnik R26
K.o. Škofja Loka:
1044, 18/21.
Razbremenilni bazeni deževnih vod:
– RBDV 1 in iztok
K.o. Škofja Loka:
132/19, 132/5, 132/7, 132/9;
– NN električni priključek do RBDV 1
K.o. Škofja Loka:
132/7, 132/4, 132/5, 132/15, 132/11, 133/3;
– prestavitev plinovodnega omrežja zaradi gradnje
RBDV 1
K.o. Škofja Loka:
132/7, 132/19, 132/5;
– RBDV2 in R23 in iztok
K.o. Stara Loka:
645/28, 645/22, 645/5, 645/4;
– NN električni priključek do RBDV 2
K.o. Škofja Loka:
645/22, 645/23, 645/10;
– RBDV3 in R2 in iztok
K.o. Škofja Loka:
619/1, 1067/2;
– NN električni priključek do RBDV 3
K.o. Škofja Loka:
619/1, 1067/2, 618/4, 618/11.
Sekundarna kanalizacija:
– prevezovalni kanal na območju Klavnice
K.o. Škofja Loka:
619/1, 1067/2, 179/3, 1051/1;
– prevezovalni kanal na območju od Mlekarne do območja Klavnice
K.o. Škofja Loka:
619/1, 1067/2, 179/3, 1051/1, 179/8, 179/2, 179/7, 180/1,
184/1, 185/1, 185/2;
– navezovalni kanal severno od trgovine Tehnik
K.o. Škofja Loka:
132/7, 132/10, 132/18, 132/1, 1039/1.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI UREJANJA
5. člen
(prostorske ureditve, ki se urejajo z občinskim
podrobnim prostorskim načrtom)
(1) S tem občinskim prostorskim načrtom se ureja naslednje posege na zbirnem mestnem kanalu in pripadajočih
funkcionalnih objektih na zbirnem mestnem kanalu:
– posodobitev zbirnega mestnega kanala v Podlubniku na
območju križanja z državno cesto;
– posodobitev zbirnega mestnega kanala do razbremenilnika R26 na območju križišča Cesta talcev – Novi svet
– regionalna cesta in jaškom na Sorški cesti pred mostom čez
Selško Soro;
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– posodobitev zbirnega mestnega kanala pred čistilno
napravo;
– posodobitev razbremenilnega kanala iz razbremenilnika
R21 v Podlubniku;
– gradnja sekundarnega prevezovalnega kanala za razbremenilni bazen deževnih vod RBDV– 3 pri Klavnici;
– gradnja sekundarnega kanala za prevezavo sekundarnega omrežja Podpulfrce, dela Spodnjega trga in Puštala na
zbirni mestni kanal pri Klavnici;
– gradnja navezovalnega sekundarnega kanala za razbremenilni bazen deževnih vod RBDV– 1 severno od SGP
Tehnik;
– nadomestna gradnja razbremenilnika R21 v Podlubniku;
– posodobitev razbremenilnika R1 na območju Podlubnika;
– ukinitev razbremenilnika R22 na območju Podlubnika;
– ukinitev razbremenilnika R23 zaradi gradnje razbremenilnega bazena deževnih vod RBDV– 2 pri Starološkem
gradu;
– ukinitev razbremenilnika R 26 na območju križišča Cesta talcev – Novi svet – cesta za Selško dolino;
– ukinitev razbremenilnika R5 zaradi gradnje razbremenilnega bazena deževnih vod RBDV-1 na območju parkirišča
pred SGP Tehnik;
– ukinitev razbremenilnika R25 na območju parkirišča
pred SGP Tehnik;
– ukinitev razbremenilnika R24 JV od SGP Tehnik;
– ukinitev razbremenilnika R2 zaradi gradnje razbremenilnega bazena deževnih vod RBDV-3 pri Klavnici;
– ukinitev razbremenilnika R19 južno od Klavnice;
– ukinitev razbremenilnika R9 na travniku pod Sorško
cesto, 300m pred čistilno napravo;
– ukinitev razbremenilnika R10 pred čistilno napravo;
– gradnja razbremenilnega bazena deževnih vod RBDV-1
pri SGP Tehnik;
– gradnja razbremenilnega bazena deževnih vod RBDV-2
pri Starološkem gradu;
– gradnja razbremenilnega bazena deževnih vod RBDV-3
pri Klavnici;
– gradnja elektroenergetskih priključkov do načrtovanih
razbremenilnih bazenov deževnih vod;
– prestavitev plinovoda zaradi gradnje razbremenilnega
bazena deževnih vod RBDV-1 pri SGP Tehnik.
(2) Zbirni mestni kanal
Na mestnem zbirnem kanalu se zamenja naslednje cevi:
– cevovod na začetnem odseku zbirnega mestnega kanala v Podlubniku, dimenzije 200 mm, se zamenja s cevmi
dimenzije 300 mm;
– cevovod dimenzije 700 mm, na odseku med razbremenilnikom R26 na območju križišča Cesta talcev – Novi svet –
cesta za Selško dolino in jaškom na Selški cesti, pri mostu čez
Selško Soro, se zamenja s cevmi dimenzije 400 – 900 mm;
– cevovod dimenzije 800 mm, na odseku med razbremenilnikom R10 in načrtovanim razbremenilnim bazenom deževnih vod pred čistilno napravo Škofja Loka, se zamenja s cevmi
dimenzije 1000 mm.
Odsek obstoječega mestnega zbirnega kanala, ki poteka
preko skrajnega južnega dela območja, za katerega veljajo
določila Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Kapucinsko
predmestje I – 1. faza (Uradni list Republike Slovenije, št.
108/2007), se posodablja v okviru določil in ureditev tega občinskega podrobnega prostorskega načrta.
(3) Razbremenilniki
– razbremenilnik R1
Na območju Podlubnika se obstoječemu razbremenilniku
R1 dozida jašek za dušilko. Obstoječi preliv v razbremenilniku
se nadviša. Premer vtočne cevi v razbremenilnik je 800 mm,
premer iztočne cevi iz razbremenilnika je 700 mm;
– razbremenilnik R2
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Zaradi gradnje razbremenilnega bazena deževnih vod
RBDV-3 pri Klavnici se razbremenilnik R2 ukine;
– razbremenilnik R5
Na območju parkirišča pred SGP Tehnik, se v celoti odstrani razbremenilnik R5. Ukine se iztok iz razbremenilnika v
Soro;
– razbremenilnik R9
Na zbirnem mestnem kanalu se na travniku pod Sorško
cesto, 300 m pred čistilno napravo, ukine razbremenilnik R9.
Ukine se iztok iz razbremenilnika v Soro;
– razbremenilnik R10
Na območju tik pred čistilno napravo, se ukine razbremenilnik R10. Na območju ukinitve razbremenilnika R10 se na
zbirnem mestnem kanalu vgradi cev dimenzije 1000 mm. Ukine
se iztočni kanal v Soro;
– razbremenilnik R19
Južno od Klavnice se sočasno z izgradnjo prevezovalnega kanala na razbremenilni bazen deževnih vod RBDV-3
odstrani razbremenilnik R19;
– razbremenilnik R21
Na območju Podlubnika se v celoti odstrani obstoječi
razbremenilnik R21 in nadomesti z novim razbremenilnikom.
Premer vtočne cevi v razbremenilnik bo 500 mm, premer iztočne cevi iz razbremenilnika bo 400 mm. Obstoječi iztočni
kanal iz razbremenilnika R21 se obnovi v razdalji 50 m od
razbremenilnika proti Sori;
– razbremenilnik R22
Na območju Podlubnika se v celoti odstrani obstoječi razbremenilnik R22. Na območju odstranitve razbremenilnika R22
se na zbirnem mestnem kanalu vgradi cev dimenzije 700 mm.
Ukine se iztok iz razbremenilnika v Soro;
– razbremenilnik R23
Na območju Starološkega gradu se v celoti odstrani razbremenilnik R23 in se zgradi razbremenilni bazen deževnih
vod RBDV-2;
– razbremenilnik R24
JV od trgovine Tehnik se v celoti ukine razbremenilnik
R24. Na območju odstranitve razbremenilnika R24 se na zbirnem mestnem kanalu vgradi cev dimenzije 600 mm. Ukine se
iztok iz razbremenilnika v Soro;
– razbremenilnik R25
Na parkirišču pred SGP Tehnik se v celoti ukine razbremenilnik R25. Rušenje se izvede sočasno s posodobitvijo
zbirnega mestnega kanala;
– razbremenilnik R26
Na območju križišča Cesta talcev – Novi svet – cesta v
Selško dolino se odstrani razbremenilnik R 26. Ukine se iztok
iz razbremenilnika v Soro. Njegovo funkcijo deloma prevzame
razbremenilni bazen deževnih vod RBDV-1 pri SGP Tehnik.
(4) Razbremenilni bazeni deževnih vod
Nove razbremenilne bazene se zgradi kot armiranobetonske zaprte podzemne objekte. Razbremenilni bazeni bodo
opremljeni z dušilko (utežno, curkovno ali vrtinčno), prelivom za
razbremenjevanje padavinskih voda, prekucniki ali vpihovalno
črpalko za izpiranje bazena. Na iztočni cevi se jih opremi s
proti povratno loputo in po potrebi s črpalkami za prečrpavanje
padavinske vode v času trajanju visoke vode.
Zgradi se naslednje razbremenilne bazene deževnih
vod:
– pri SGP Tehnik se zgradi razbremenilni bazen deževnih
vod RBDV-1 tlorisnih dimenzij 12 x 25 m, volumna 200 m3.
Razbremenilni bazen deževnih vod bo prevzel funkcijo razbremenilnikov R26 in R5. Iztočna cev v Soro bo dimenzije
1100 mm;
– pri Starološkem gradu se zgradi razbremenilni bazen
deževnih vod RBDV-2 tlorisnih dimenzij 12 x 25 m, volumna
210 m3. Razbremenilni bazen deževnih vod bo prevzel funkcijo
razbremenilnika R22. Iztočna cev v Prifarški potok bo dimenzije
1000 mm;
– na območju Klavnice se zgradi razbremenilnik deževnih
vod RBDV-3 tlorisnih dimenzij 12 x 25 m, volumna 150 m3.
Iztočna cev v Soro bo dimenzije 1200 mm.
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Razbremenilne bazene deževnih vod se priključi na nizkonapetostno električno omrežje.
Pred izgradnjo razbremenilnega bazena deževnih vod
RBDV-1 pri SGP Tehnik je treba prestaviti tangiran plinovod.
(5) Sekundarna kanalizacija
Zgraditi je treba naslednje odseke sekundarne kanalizacije:
– pri Klavnici se zgradi prevezovalni kanal za razbremenilni bazen deževnih vod RBDV-3 dimenzije 400 mm;
– na območju od Mlekarne do območja Klavnice se zgradi
sekundarni kanal za prevezavo sekundarnega omrežja Podpulfrce, dela Spodnjega trga in Puštala na zbirni mestni kanal
dimenzije 300 mm;
– gradnja navezovalnega sekundarnega kanala za razbremenilni bazen deževnih vod RBDV-1 severno od SGP Tehnik dimenzije 1000 mm.
6. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)
(1) Znotraj ureditvenega območja občinskega podrobnega
prostorskega načrta se zemljišča po končani gradnji vzpostavi
v prejšnje stanje oziroma se na njih izvede nove ureditve v skladu z zahtevami občinskega podrobnega prostorskega načrta.
S tem občinskim podrobnim prostorskim načrtom se ohranja
obstoječa namenska raba, ob upoštevanju pogojev omejene
rabe v koridorju načrtovanega kanalizacijskega sistema.
(2) Zaradi gradnje kanalizacijskega omrežja bo treba odstraniti nekatera drevesa in ostalo vegetacijo vzdolž trase predvidenega kanalizacijskega omrežja. Vso odstranjeno vegetacijo
je, če je to izvedljivo, potrebno nadomestiti.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO
IN KRAJINSKO UREJANJE
7. člen
(posegi v ureditvenem območju)
(1) Upoštevati je potrebno pas z omejitvijo širine 2 m od
osi posodobljenega zbirnega mestnega kanala, razbremenilnega kanala iz razbremenilnika R21 na vsako stran, ter pas z
omejitvijo širine 1 m na vsako stran od osi sekundarnih kanalov,
ki so predmet tega prostorskega akta. V tem pasu naj se ne
postavlja ograj ali opor, sadi rastlin s koreninami globljimi kot
0,5 m in obdeluje zemljišče globlje kot 0,5 m.
(2) Posegi ne smejo ovirati gradnje, delovanja in vzdrževanja kanalizacijskega sistema. Zaradi varstva kanalizacijskega sistema pred poškodbami je treba pri izvajanju kakršnihkoli
naknadnih posegov v koridorju upoštevati višinski potek kanalov. Za vse posege znotraj koridorja je treba pridobiti soglasje
lastnika oziroma upravljavca kanalizacijskega sistema.
(3) Po izvedenih gradbenih delih je treba površine povrniti
v stanje pred posegom.
(4) V ureditvenem območju občinskega podrobnega prostorskega načrta so po izgradnji kanalizacijskega omrežja dovoljene ureditve in gradnje objektov, ki jih je možno graditi skladno z merili in pogoji prostorskega akta, ki velja za del območja,
preko katerega poteka posodobljeno kanalizacijsko omrežje.
V ureditvenem območju so dopustne rekonstrukcije obstoječih
in gradnje novih linijskih infrastrukturnih objektov in prometnih
objektov ter postavitev montažnih ograj in urbane opreme.
8. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi območji)
Posodobljeno kanalizacijsko omrežje poteka po naslednjih ureditvenih območjih veljavnih prostorskih izvedbenih
aktov:
– ureditvenem območju za ureditev regionalne ceste
R2 – 403/1076 Češnjica – Škofja Loka, na pododseku Klančar
– Podlubnik, od km 12+430 m do km 14+ 660 m (Uradni list
RS, št. 50/05);
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– ureditvenem območju občinskega lokacijskega načrta
Kapucinsko predmestje I -1. faza (Uradni list RS, št. 108/07);
– ureditvenem območju občinskega lokacijskega načrta
Kapucinsko predmestje – urejevalna celota II (Uradni list RS,
št. 108/07);
– območju zazidalnega načrta prenove starega mestnega
jedra Škofje Loke (Uradni vestnik Gorenjske, št. 10/84, Uradni
list RS, št. 92/03).
Posodobitev mestnega zbirnega kanala je po določilih
navedenih izvedbenih prostorskih aktih dovoljena. Na mestih,
kjer predvideno posodobljeno kanalizacijsko omrežje poteka
po območjih ostalih veljavnih prostorskih aktov, je trasa prilagojena načrtovanim ureditvam posameznega izvedbenega
prostorskega akta.
V. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE
OBMOČJA
9. člen
(pogoji za prometno urejanje)
(1) Za potrebe gradnje in obratovanje predvidenega kanalizacijskega sistema ni treba izvesti novih prometnih povezav.
Začasne dostopne poti do gradbišč morajo biti locirane in urejene tako, da bodo v čim manjši meri prizadeti elementi cest,
bivalno okolje, naravno okolje in obstoječe ureditve.
(2) Kolikor je treba med gradnjo izvesti dodatne začasne
dostopne poti do gradbišča, jih je treba izvesti v soglasju z lastnikom zemljišča in upoštevanjem trenutne rabe tangiranega
zemljišča in sosednjih zemljišč.
(3) Vsa prečkanja državnih cest je treba predvideti s podbijanjem oziroma podvrtanjem vozišča. V primeru, da podbijanje oziroma podvrtanje cestnega telesa ni izvedljivo, mora investitor pridobiti ustrezno izjavo pooblaščenega in registriranega
izvajalca del posege utemeljiti (sanacija cestišča).
(4) Za izvajanje del v državnih cestah in lokalnih cestah je
treba pridobiti posebno dovoljenje za zaporo ceste. Zaradi gradnje kanalizacijskega sistema ne sme biti ogrožena stabilnost
cestnega sveta, še posebej dela, ki se bo uporabljal za dovoz
in reden promet (izven območja zapor).
(5) Po izvedenih gradbenih delih je treba cestne površine
povrniti v stanje pred posegom, in sicer tako, da se prepreči
kakršnokoli zmanjšanje nosilnosti vozišča (posedanje vozišča),
cestišče pa se sanira v enaki obliki in kvaliteti, kot je bilo pred
gradbenim posegom.
(6) Investitor si je pred izdajo gradbenega dovoljenja oziroma pred pričetkom del v skladu z Zakonom o javnih cestah
(ZJC – UPB1. Uradni list RS, št. 33/06) dolžan pridobiti soglasje
in dovoljenje k projektni dokumentaciji (k projektu PGD in PZI)
za izvedbo del, pri izdelavi katere je treba upoštevati pogoje
Direkcije RS za ceste.
10. člen
(križanje in približevanje cest)
(1) Posodobljeno kanalizacijsko omrežje prečka oziroma
poteka v varovalnih pasovih naslednjih pomembnejših cest:
– državna cesta R2-403/1076 Češnjica – Škofja Loka,
– državna cesta R1-210/1110 Škofja Loka – Gorenja
vas,
– Sorška cesta.
(2) Pri projektiranju je treba upoštevati naslednjo projektno dokumentacijo za načrtovano ureditev državnih cest:
– idejni projekt rekonstrukcija križišč »Poden« in »Petrol« na Kidričevi cesti v Škofji Loki«, št. proj. 1265, izdelal
Projektivni biro Lunar, d.o.o., Kranj, september 2006 in Projekt
PGD in PZI »Ureditev R2-403/1076 Češnjica – Škofja Loka od
km 14+460 do km 15+450, št. proj. 9568, izdelovalec Projekt
d.d., Nova Gorica,
– PZI projekt sanacije mostu KR 0151 čez Selško Soro
v Škofji Loki – Šeširjev most, št. proj. 631, izdelal GRADING,
d.o.o., Maribor, junij 2006,
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– projekt za rekonstrukcije regionalne ceste R2-403/1076
Klančar-Podlubnik, izdelal CE DESIGN d.o.o., št. proj. P-75/02,
december 2002.
(3) Potek trase v območju načrtovane Poljanske obvoznice Škofje Loke mora biti usklajen z »Odlokom o lokacijskem
načrtu za izgradnjo Poljanske obvoznice Škofje Loke (R1-210,
odsek 1078, R1-210, odsek 1110)« (Uradni list RS, št. 48/02)
in projektno dokumentacijo za izgradnjo Poljanske obvoznice
Škofje Loke.
(4) Na območju državnih cest, ki bodo rekonstruirane in jih
tangira posodobitev zbirnega mestnega kanala, se mora posodobitev zbirnega mestnega kanala izvesti pred ali najkasneje
ob rekonstrukciji državnih cest.
(5) Načrtovane komunalne in energetske ureditve, ki so
predmet tega OPPN, posegajo v 15 m varovalni pas državne
ceste R1-403/1076 v naslednjih stacionažah:
– v km 13,427 posodobljeni kanal dimenzije 300 mm
prečka državno cesto;
– v km 14,863 se odstrani razbremenilnik R26;
– od km 14,863 do km 14,987 posodobljeni cevovod
dimenzije 900 mm poteka v vozišču predvidene rekonstrukcije
državne ceste;
– od km 14,987 do km 15,101 poteka posodobljeni kanal dimenzije 900 mm severno od predvidene rekonstruirane
državne ceste, v oddaljenosti od 0 do 9 m od predvidenega
pločnika državne ceste;
– od km 15,101 do km 15,160 poteka posodobljeni kanal
dimenzije 900 mm v severnem pločniku rekonstruirane državne
ceste;
– od km 15,160 do km 15,171 posodobljeni kanal dimenzije 900 mm prečka priključek lokalne ceste na državno
cesto;
– od km 15,171 do km 15,213 poteka posodobljeni kanal
dimenzije 900 mm zelenici na severni strani rekonstruirane
državne ceste;
– v km 15,220 posodobljeni kanal dimenzije 900 mm
prečka državno cesto.
(6) Načrtovane komunalne in energetske ureditve, ki so
predmet tega OPPN, posegajo v 15 m varovalni pas državne
ceste R1-210/1110 v naslednjih stacionažah:
– v km 0,257 posodobljeni kanal dimenzije 900 mm prečka državno cesto;
– v km 0,257 se v varovalnem pasu državne ceste na
območju uvoza na parkirišče pri SGP Tehnik zgradi RBDV 1 in
ukine razbremenilnik R5;
– od km 0,153 do km 0,246 posodobljeni cevovod dimenzije 1000 mm poteka ob južni strani državne ceste v oddaljenosti 3 m od roba vozišča državne ceste;
– od km 0,250 do 0,263 se ob južnem robu državne ceste
in delu križišča z dovozno cesto proti SGP Tehnik prestavi
plinovodno omrežje zaradi gradnje razbremenilnega bazena
deževnih vod RBDV 1.
11. člen
(pogoji za komunalno urejanje)
(1) Zagotoviti je treba minimalne predpisane odmike predvidenih objektov in naprav od obstoječih komunalnih in energetskih vodov, pod pogoji njihovih upravljavcev.
(2) Na mestih križanj je treba upoštevati ustrezne tehnične pogoje in pogoje upravljavcev posameznih komunalnih in
energetskih vodov in naprav. Pri pripravi projektne dokumentacije je treba podrobno obdelati vsa križanja in vzporedne
poteke predvidenega kanalizacijskega sistema s komunalnimi,
energetskimi in telekomunikacijskimi vodi in podati ustrezne
tehnične rešitve.
(3) Če se med izvedbo ugotovi, da je treba posamezen
komunalni vod ustrezno zaščititi ali prestaviti, se to izvede v
skladu s soglasjem upravljavca komunalnega voda.
(4) Pred predvideno gradnjo je treba zakoličiti obstoječo
komunalno energetsko infrastrukturo na kraju samem.

Stran

6162 /

Št.

56 / 6. 6. 2008

(5) Za potrebe vzdrževanja kanalizacijskega sistema mora
biti zagotovljen nemoten dostop za vozila za čiščenje kanalov.
12. člen
(križanje z zgrajeno komunalno in energetsko infrastrukturo)
Predvideno kanalizacijsko omrežje prečka oziroma poteka v vplivnem območju obstoječih komunalnih vodov.
Vodovod:
Predvideno kanalizacijsko omrežje prečka oziroma poteka v vplivnem območju naslednjih pomembnejših vodovodov:
– prečka obstoječi vodovod dimenzije 225 mm ob državni
cesti v Podlubniku;
– prečka obstoječe vodovode dimenzij 125 mm in 80 na
območju državne ceste pri objektu Nama;
– prečka obstoječi vodovod dimenzije 300 mm na območju lokalne ceste JV od objektov SGP Tehnik;
– prečka obstoječi vodovod dimenzije 350 mm na območju lokalne ceste JV pri sotočju Poljanske in Selške Sore.
Plinovodno omrežje:
Načrtovano kanalizacijsko omrežje prečka oziroma poteka v vplivnem območju naslednjih pomembnejših obstoječih
plinovodov:
– v Podlubniku prečka obstoječe plinovodno omrežje pri
razbremenilniku R21;
– ob Cesti talcev prečka obstoječe plinovodno omrežje z
oznako DC PE 225 pri razbremenilniku R26;
– na območju parkirišča pri Šeširjevem mostu prečka obstoječe plinovodno omrežje z oznako AD DN 150 mm, pri razbremenilniku R5 pa plinovodno omrežje z oznako CA PE 200;
– pri SGP Tehniku, kjer poteka obstoječe plinovodno
omrežje z oznako CA-2 PE 200.
Elektroenergetski vodi:
Načrtovane ureditve prečkajo oziroma potekajo v vplivnem območju srednjenapetostnih in nizkonapetostnih vodov.
VI. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO
POSEGOV V PROSTOR
13. člen
(posegi v obstoječe objekte in naprave)
Zaradi gradnje kanalizacijskega sistema se ruši obstoječe
kanalizacijsko omrežje s pripadajočimi objekti in napravami,
katere se rekonstruira. Kjer bo potrebno, se zaradi gradnje
kanalizacijskega omrežja začasno odstrani ograje, ki jih je
treba po končani gradnji postaviti v stanje podobno kot pred
odstranitvijo. Drugo rušenje ostalih obstoječih objektov in naprav ni predvideno.
14. člen
(odstranitev vegetacije)
(1) Zaradi posodobitve zbirnega mestnega kanala bo potrebna odstranitev dreves v parku Škofjeloškega gradu in na
območju od Mlekarne do območja Klavnice zaradi gradnje sekundarnega kanala za prevezavo sekundarnega omrežja Podpulfrce, dela Spodnjega trga in Puštala na zbirni mestni kanal.
(2) Vsa odstranjena drevesa in ostalo vegetacijo na celotni trasi predvidnega kanalizacijskega omrežja je potrebno
nadomestiti.
(3) Pri vseh izkopih v bližini dreves je treba uporabiti
tehnologijo, ki bo zagotavljala izkop v minimalnem gabaritu
(razpiranje gradbene jame, zagatne stene).
15. člen
(ohranjanje narave in naravnih vrednot)
(1) Načrtovano kanalizacijsko omrežje prečka oziroma
poteka v vplivnem območju naslednjih naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij in posebnih varstvenih območij:
– Selška Sora, ident. št. 272 V (naravna vrednota);
– Sora – od sotočja obeh Sor do Medvod, ident. št. 4428
V (naravna vrednota);
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– Sora, ident. št. 35300 (ekološko pomembno območje);
– Sora Škofja Loka – Jez Goričane, koda SI3000155
(posebno varstveno območje).
(2) Z naravnimi vrednotami je treba ravnati tako, da se ne
ogrozi njihov obstoj. Posegi in dejavnosti se izvajajo na naravni
vrednoti, če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti za
izvedbo posega ali opravljanje dejavnosti.
Če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti, se posegi
in dejavnosti:
– na površinski geomorfološki in hidrološki naravni vrednoti izvajajo v obsegu in na način, da se ne uničijo, poškodujejo ali bistveno spremenijo lastnosti zaradi katerih je del narave
opredeljen za naravno vrednoto oziroma v obsegu in na način,
da se v čim manjši meri spremenijo druge fizične, fizikalne,
kemijske, vidne in funkcionalne lastnosti naravne vrednote;
– na ekosistemski naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne
spremenijo kvalitete ekosistema ter naravni procesi v njem do
takšne mere, da se poruši naravno ravnovesje.
Na območju naravnih vrednot je potrebno pri načrtovanju
in izvajanju posegov opredeljenih v predloženi dokumentaciji
upoštevati tudi naslednje konkretne varstvene usmeritve:
– med gradbenimi deli naj se zagotovijo vsi tehnični in
drugi ukrepi za preprečitev kakršnegakoli onesnaženja vode,
struge in brežin vodotoka Selška Sora, Poljanska Sora in
Sora;
– v strugo in brežine vodotoka naj se ne posega z mehanskimi posegi;
– strugo in brežine vodotoka naj se med deli ne nasipa,
utrjuje ali zasipa z odkopnim in gradbenim materialom;
– morebitni odpadni gradbeni material in zemeljski višek
ter ostale odpadke naj investitor oziroma izvajalec del odpelje
na za to urejeno deponijo, izven območja naravnih vrednot;
– v obrežno vegetacijo naj se ne posega s sekanjem,
obsekavanjem, redčenjem, zasajanjem ipd., ker se lahko s tem
bistveno spremenijo fizikalne lastnosti obrežja;
– po izvedbi del naj se vse prizadete površine zasadi z
avtohtono vegetacijo, brežine vodotoka Sora naj se po posegih, izvedba novega odtočnega kanala iz razbremenilnika
R9 in izvedba iztoka iz razbremenilnih bazenov deževnih vod
RBDV-1, RBDV-2 in RBDV-3, povrne v prvotno stanje in naj se
jih dodatno ne utrjuje s kamnom ali betonom.
(3) Na ekološko pomembnih območjih se v primeru obstoja alternativnih možnosti prostorske ureditve ne načrtujejo,
če se zaradi njihove izvedbe lahko bistveno poslabša ugodno
stanje habitatnih tipov ali vrst, zaradi katerih je ekološko pomembno območje opredeljeno, v drugih primerih pa se načrtujejo tako, da je njihov neugoden vpliv čim manjši.
Na ekološko pomembnih območjih naj se posege in dejavnosti načrtuje tako, da se v čim večji možni meri ohranja
naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih
ali živalskih vrst, njihova kvaliteta ter povezanost habitatov
populacij in omogoča ponovno povezanost, če bi bila le-ta z
načrtovanim posegom ali dejavnostjo prekinjena.
(4) Na območju posebnega varstvenega območja je potrebno pri načrtovanju in izvajanju posegov opredeljenih v predloženi dokumentaciji obvezno upoštevati naslednje konkretne
varstvene usmeritve:
– med gradbenimi deli naj se zagotovijo vsi tehnični in
drugi ukrepi za preprečitev kakršnegakoli onesnaženja vode,
struge in brežin vodotoka Sora;
– v strugo in brežine vodotoka naj se ne posega z mehanskimi posegi, strugo in brežine vodotoka naj se med deli ne nasipa, utrjuje ali zasipa z odkopnim in gradbenim materialom;
– morebitni odpadni gradbeni material in zemeljski višek
ter ostale odpadke naj investitor oziroma izvajalec del odpelje
na za to urejeno deponijo, izven območja naravnih vrednot, v
obrežno vegetacijo naj se ne posega s sekanjem, obsekavanjem, redčenjem, zasajanjem ipd., saj se lahko s tem bistveno
spremenijo fizikalne lastnosti obrežja;
– po izvedbi del naj se vse prizadete površine zasadi z
avtohtono vegetacijo;
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– brežine vodotoka Sora naj se po posegih, izvedba novega odtočnega kanala iz razbremenilnika R9 in izvedba iztoka
iz razbremenilnega bazena deževnih vod RBDV-2, povrne v
prvotno stanje in naj se jih dodatno ne utrjuje s kamnom ali
betonom.
(5) Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo
usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot
ter ohranjanje biotske raznovrstnosti navedeni v strokovnem
gradivu »Naravovarstvene smernice za pripravo občinskega
podrobnega prostorskega načrta za posodobitev za posodobitev zbirnega mestnega kanala » (ZRSVN, OE Ljubljana, avgust
2007), ki so priloga temu odloku in se hranijo na sedežu Občine
Škofja Loka.
16. člen
(ureditve v območju kmetijskih zemljišč)
(1) Trasa posodobljenega kanala na območju pred čistilno
napravo bo potekala po kmetijskih zemljiščih.
(2) Na območjih kmetijskih zemljišč z velikim pridelovalnim potencialom naj bo delovni pas čim ožji. V času gradnje
na območju delovnega pasu ni možno izvajati kmetijske dejavnosti.
(3) Po izvedbi del je treba kmetijska zemljišča čim prej
vzpostaviti v prvotno stanje.
(4) Investitor je dolžan omogočiti dostop na kmetijska
zemljišča v času izgradnje in po njej.
(5) Nad posodobljenim zbirnim kanalom pred čistilno napravo je določen pas z omejitvijo kmetijske dejavnosti širine
3 m od osi na vsako stran. V tem pasu naj se ne sadi rastlin s
koreninami globljimi več kot 0,5 m, obdeluje zemljišče globlje
kot 0,5 m in postavlja opor, namenjene kmetijstvu in sadjarstvu.
V tem pasu naj se ne sadi visokorasle stebelne vegetacije.
(6) Pri izkopu na kmetijskih zemljiščih ne sme priti do mešanja živih zgornjih plasti tal in mrtvih tal. Pri izvajanju izkopov
je treba skrbno ločevati živo zemljo od mrtvih globljih plasti. Pri
prekrivanju cevi naj se zemljino vrača v ustreznem vrstnem
redu nazaj. Žive zemlje se ne sme premikati daleč stran od
mesta izkopa.
(7) Dela naj se časovno izvajajo tako, da bo čim manj
prizadeta kmetijska proizvodnja.
17. člen
(varstvo tal)
(1) Posege v tla se izvede tako, da bodo prizadete čim
manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene površine se uporabi površine na katerih so tla manj kvalitetna.
(2) Pri vnosu snovi v tla je potrebno upoštevati mejne
vrednosti emisije snovi in toplote oziroma z ustreznimi ukrepi
zagotoviti, da ne bo prišlo do čezmerne obremenitve tal.
(3) Pri gradnji se uporabljajo le tehnično brezhibna transportna vozila in gradbeni stroji. Vzdrževanje teh strojev na
območju posega se lahko izvaja le na utrjenih površinah, ki
morajo imeti urejeno zbiranje padavinskih odpadnih vod in
drugih tekočin, kolikor pride do njihovega izlitja.
(4) Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode iz
premičnih (začasnih) naprav in objektov v tla ni dovoljeno. Komunalne in padavinske vode je potrebno očistiti tako, da stopnja
onesnaženosti ne presega predpisanih mejnih vrednosti.
(5) S transportnih in gradbenih površin ter deponij gradbenih materialov se prepreči odtekanje vod na kmetijsko obdelovalne površine.
(6) Na gradbišču morajo biti na voljo ustrezna oprema in
sredstva za takojšen poseg v primeru razlitja ali razsutja nevarnih tekočin in drugih materialov. Pred odlaganjem na začasno
ali trajno odlagališče je potrebno onesnaženi material preiskati
skladno z določbami Pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni
list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03 in 41/04).
(7) Prst se odstrani in deponira na robu izkopa ter se
uporabi za sanacijo razgaljenih površin. Prst se odstrani in
premesti na drugo lokacijo tako, da ne pride do onesnaženja
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s škodljivimi snovmi in manj kvalitetnim materialom. Deponije
prsti se izvede tako, da se ohrani njena rodovitnost in količina,
pri tem ne sme priti do mešanja mrtvice in živice.
18. člen
(varstvo vode in podzemnih voda)
(1) Predvidena gradnja kanalizacijskega omrežja tangira
vodotoka reko Selško Soro in Prifarški potok. Iz načrtovanih
razbremenilnih bazenov deževnih vod izvedeni iztoki v reko
Soro oziroma Prifarški potok.
Posegi v vodno in priobalno zemljišče vodotokov morajo
biti načrtovani tako, da ne pride do poslabšanja stanja voda
in da se ne onemogoči varstva pred škodljivim delovanjem
voda.
(2) Zaradi gradnje kanalizacijskega omrežja ali drugih
posegov znotraj ureditvenega območja se kakovost voda in
vodni režim na vplivnem območju ne sme poslabšati. Gradnja
kanalizacijskega omrežja na območju vodnega in priobalnega
zemljišča poteka po obstoječih trasah, po končani gradnji pa
bo vzpostavljeno prvotno stanje, zato vpliva ne bo.
(3) Del ureditvenega območja občinskega podrobnega
prostorskega načrta vzdolž reke Sore leži na poplavnih površinah. Preprečeni morajo biti vsi škodljivi vplivi na stanje voda in
vodni režim, na poplavno varnost območja in okolje nasploh.
Zaradi odvajanja vode v površinske odvodnike, je treba narediti
hidrološko-hidravlično presojo obremenitve recipienta z vplivi
na visokovodne razmere dolvodno od iztoka. Vsi jaški do kote
najmanj 0.5 m nad koto pričakovane stoletne vode morajo biti
izvedeni vodotesno.
(4) Ureditveno območje ne posega na območje varstvenih
pasov virov pitne vode oziroma na vodovarstvena območja.
(5) Za varovanje površinske vode in podtalnice je potrebno upoštevati naslednje pogoje:
– na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki bi lahko imeli škodljiv vpliv na
vode, vodna in priobalna zemljišča, ogrožali stabilnost vodnih in
priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, plavin in onemogočili
obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov,
– za zagotavljanje varstva vodnega režima in stanje voda
morajo biti vsi jaški do kote najmanj 0,5 m nad koto pričakovane
stoletne vode izvedeni vodotesno,
– v največji meri je treba ohranjati naravno obvodno zarast,
– med gradnjo ne sme biti oviran pretok visokih vod,
– načrtovana ureditev ne sme poslabšati stabilnosti vodotoka tako v fazi gradnje, kot v fazi uporabe,
– v času gradbenih del je ob in v vodotoku je potrebno
zagotoviti, da v vodotoku ne nastanejo razmere neprekinjene
kalnosti,
– med gradnjo ni dovoljeno posegati v strugo z materiali,
ki vsebujejo nevarne spojine,
– pri zemeljskih delih ni dovoljeno zasipavati izvirov, sprožati erozijskih procesov, rušiti ravnotežja na labilnih tleh ali
preprečiti odtok visokih voda ali hudournikov,
– v času gradnje so investitorji dolžni zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo gradbišča, da bo
preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta,
skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi
oziroma v primeru nezgod,
– dela naj se po možnosti izvajajo v sušnem obdobju,
tako da se lahko izvaja klasični izkop brez horizontalnega podvrtavanja pod potokom. Po končani gradnji je treba strugo in
brežine vodotoka vzpostaviti v prvotno stanje.
19. člen
(varstvo zraka)
V času gradnje se zagotovi varstvo zraka z:
– vlaženjem sipkih materialov in nezaščitenih površin;
– preprečevanjem raznosa materialov z gradbišča;
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– čiščenjem vozil pri vožnji z gradbišč na javne prometne površine;
– prekrivanjem sipkih tovorov pri transportu po javnih
prometnih površinah;
– sprotnim rekultiviranjem zaključenih območij.
20. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) V času gradnje in v času obratovanja je treba z
odpadki ravnati skladno s Pravilnikom o ravnanju z odpadki,
ki nastanejo pri gradbenih delih.
(2) V času gradnje je treba uvesti sistem ločenega
zbiranja gradbenih in drugih odpadkov glede na možnosti
ponovne uporabe posameznih frakcij. Neuporabne preostanke gradbenih odpadkov in gradbenih odpadkov iz zemeljskih
izkopov je treba odlagati na odlagališčih, skladno s predpisi
o ravnanju z odpadki.
(3) Oddane odpadke je treba spremljati preko evidenčnih listov in voditi predpisane evidence.
(4) Odlaganje odpadnega gradbenega in izkopanega
materiala na obvodna zemljišča, na brežine in v pretočne
profile vodotokov ter na nestabilna mesta, kjer bi lahko prišlo
do splazite ali erodiranja, ni dovoljeno.
(5) Morebitne nevarne odpadke je treba skladiščiti v
zaprti posodi in jih redno predajati pooblaščenemu odjemalcu nevarnih odpadkov, skladno s predpisi o ravnanju z
nevarnimi odpadki.
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(3) Zaradi gradnje razbremenilnega bazena deževnih
vod RBDV – 2 v območju enote EŠD 6024 Stara Loka – Starološki grad (EŠD 6024) je treba obvezno upoštevati naslednje
usmeritve:
– debelina prekritja zadrževalnega prostora naj bo 80 cm,
pri ohranjeni koti parkovne površine;
– pohodna ploskev pokrova je lahko v tlaku;
– ureditev parkovne površine naj se uredi s potrebami
oskrbovancev Centra slepih in slabovidnih;
– gradbišče je treba izvesti v najmanjšem tehnično dopustnem obsegu ter predvideti manipulacijske površine tako, da
bodo poškodbe v parku čim manjše;
– izkopi za kanale naj potekajo ročno tako, da ne bo prišlo
do poškodb na koreninskem spletu posameznih dreves;
– korenine je treba ravno prirezati, izkop pa humusirati;
– po končani gradnji je treba območje sanirati.
23. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe
občinskega podrobnega prostorskega načrta ne sme poslabšati. Upoštevana morajo biti požarna tveganja, ki so povezana s
povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno
nevarnih snovi.
(2) Pri gradnji in vzdrževanju kanalizacijskega sistema
je treba upoštevati pasivne in aktivne ukrepe varstva pred
požarom.

21. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Ureditveno območje podrobnega prostorskega načrta glede na Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v
okolju in glede na namensko rabo leži v II. in v III. območju
varstva pred hrupom.
(2) Dovoljena mejna raven hrupa v II. območju varstva
pred hrupom je 55 (dBA) podnevi in 45 (dBA) ponoči. Dovoljena mejna raven hrupa v III. območju varstva pred hrupom
je 60 (dBA) podnevi in 50 (dBA) ponoči. Dovoljena mejna
raven hrupa v IV. območju varstva pred hrupom je 75 (dBA)
podnevi in 65 (dBA) ponoči.
(3) V času gradnje morajo biti upoštevani naslednji
ukrepi za varovanje pred hrupom:
– uporabljena gradbena mehanizacija mora biti tehnično brezhibna in izdelana v skladu z normami kakovosti glede
emisij hrupa gradbenih strojev z upoštevanjem Pravilnika o
hrupu strojev, ki se uporabljajo na prostem;
– vsa hrupna dela se, glede na dovoljene ravni hrupa,
izvajajo samo v času od ponedeljka do sobote med 7. in 19.
uro. Izvajanje teh del je prepovedano, če je dela prost dan;
– med gradbenimi deli je potrebno izvajati kontrolne
meritve hrupa;
– na mestih, kjer se gradbišče približa stanovanjskim
objektom se čas obratovanja hrupnih operacij omeji na najmanjšo možno mero, po potrebi pa se hrup lahko omeji tudi
s premičnimi protihrupnimi ograjami.
22. člen
(varovanje objektov in območij kulturne dediščin)
(1) Posodobljeni zbirni mestni kanal tangira naslednje
kulturne spomenike in enote kulturne dediščine:
– EŠD 711 Suha pri Škofji Loki – Domačija Suška 52;
– EŠD 6024 Stara Loka – Starološki grad;
– EŠD 737 Škofja Loka – Mestno jedro;
– EŠD Škofja Loka – Antični vodovod;
– EŠD Škofja Loka – Arheološko najdišče Škofja
Loka.
(2) Pri nadaljnjem načrtovanju je treba obvezno upoštevati smernice in pogoje, ki jih poda ZVKDS, OE Ljubljana.

VII. ETAPNOST IZVEDBE
24. člen
Etapnost gradnje kanalizacijskega omrežja z vsemi spremljajočimi posegi se lahko izvede v več gradbenih fazah, pri
čemer morajo biti posamezne faze smiselno zaključene.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
25. člen
Po končani gradnji se začasno uporabljena kmetijska zemljišča vzpostavi v prvotno stanje. Investitor je dolžan omogočiti dostop na kmetijska zemljišča v času izgradnje in po njej.
IX. TOLERANCE
26. člen
(1) Vse dimenzije in ureditve, navedene v tem občinskem
podrobnem prostorskem načrtu, se morajo natančneje določiti
v projektni dokumentaciji za pridobitev dovoljenja za poseg v
prostor.
(2) Pri realizaciji občinskega podrobnega prostorskega
načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih
s tem občinskim podrobnim prostorskim načrtom, če se pri
nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, komunalnih,
geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo
tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo
poslabšati prostorske in okoljske razmere.
(3) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo
soglašati organi in organizacije, v delovno področje katerih
spadajo ta odstopanja.
(4) Za dopustno odstopanje po tem občinskem podrobnem prostorskem načrtu se lahko šteje tudi druga križanja
komunalnih vodov, ki niso določena s tem odlokom. K vsaki
drugačni rešitvi križanj komunalnih vodov mora investitor voda
pridobiti soglasje upravljavca.
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1.
Uporabniki pitne vode iz omrežja javnega vodovoda plačujejo količino porabljene vode v m3 po odčitanem stanju na
vodomeru ter republiško takso za obremenjevanje voda in
vodnega povračila.
2.
Uporabniki pitne vode iz omrežja javnega vodovoda so
dolžni plačati poleg povračil iz prve točke tega sklepa še števnino in vzdrževalnino v višini 5,2337 € mesečno za vsak priključek ali stanovanje v bloku, ne glede na velikost priključka.
3.
Ceno števnine in vzdrževalnine določi upravljalec javnega
vodovoda v skladu s predpisi o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev. Višina števnine in vzdrževalnine je vezana na
rast življenjskih stroškov.
4.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep z
dne 31. 3. 2003, št. 324-06-02/96/98-2.
Ta sklep velja z dnem, ko ga sprejme občinski svet, uporablja pa se od 1. 5. 2008 dalje.
Št. 35506-0002/2008-3
Zreče, dne 30. aprila 2008
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti občinskega podrobnega prostorskega načrta)

(vpogled občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Občinski podrobni prostorski načrt je na vpogled na Občini Škofja Loka.
30. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-4/2007
Škofja Loka, dne 24. aprila 2008
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

Sklep o določitvi cene prispevka za števnino
in vzdrževalnino

SKLEP
o določitvi cene prispevka za števnino
in vzdrževalnino

28. člen

29. člen
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Na podlagi 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list
RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03, 76/06 in 48/07) je Občinski
svet Občine Zreče na seji dne 21. 5. 2008 sprejel

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Po izvedbi s tem občinskim podrobnim prostorskim načrtom načrtovanih ureditev so v območju občinskega podrobnega
prostorskega načrta dopustna redna in investicijsko – vzdrževalna dela na prometni, komunalni, energetski in telekomunikacijski infrastrukturi ter vse druge dejavnosti, ki jih je možno
izvajati skladno z merili in pogoji tega odloka in pod pogojem,
da z njimi soglaša upravljavec kanalizacijske infrastrukture.
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27. člen
(1) Pred začetkom gradnje je treba, skupaj z upravljavci,
evidentirati stanje obstoječe infrastrukture in zaščititi vse obstoječe komunalne, energetske in telekomunikacijske objekte,
vode in naprave.
(2) Gradbišče mora biti zavarovano tako, da se zagotovi
varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč.
(3) V času gradnje in v času obratovanja je treba zagotoviti nemoteno prometno, komunalno, energetsko in telekomunikacijsko oskrbo obstoječih objektov.
(4) V času gradnje in v času obratovanja je treba krajane
tekoče obveščati o delih in posledicah v zvezi z gradnjo kanalizacijskega omrežja.
(5) V času gradnje in v času obratovanja je treba zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe tako, da se prepreči
onesnaženje okolja, ki bi lahko nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi.
(6) V času gradnje in v času obratovanja je treba, v primeru nezgode, zagotoviti takojšnje ukrepanje usposobljenih
delavcev.
(7) Po izvedbi posegov v prometne površine se izvede
sanacijo gradbenega posega tako, da se prepreči kakršnokoli
zmanjšanje nosilnosti vozišča. Prometno površino je treba
sanirati v enaki obliki in kvaliteti, kot je bila pred gradbenim
posegom.
(8) Morebitne poškodbe okoliških objektov, vodov in naprav, nastale v času gradnje, mora investitor sanirati.
(9) Morebitne stroške prestavitev in poškodb glede na
stanje, situacijo in globino vodov, nosi investitor izvedbe občinskega podrobnega prostorskega načrta.
(10) Investitor mora nadomestiti izpad dohodka iz kmetijskih površin, ki bodo začasno izvzete iz kmetijske rabe.
(11) Po končani gradnji se začasno uporabljena kmetijska zemljišča vzpostavi v prvotno stanje. Investitor je dolžan
omogočiti dostop na kmetijska zemljišča v času izgradnje in
po njej.
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ŽALEC
2401.

Odlok o zavarovanju ribnika Vrbje z zaledjem
za krajinski park

Na podlagi 49. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni
list RS, št. 96/04) in Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št.
37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 26. maja 2008 sprejel

ODLOK
o zavarovanju ribnika Vrbje z zaledjem
za krajinski park
Vrsta in namen zavarovanja
1. člen
S tem odlokom Občinski svet Občine Žalec zavaruje ribnik Vrbje z zaledjem za krajinski park. Območje ima krajinsko,
predvsem pa veliko ekološko in biotsko vrednost. Značilnosti
območja so se izoblikovale in se ohranjajo s prepletom dejavnosti človeka in narave.
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Z zavarovanjem območja so določena pravila ravnanja
oziroma varstvene usmeritve, varstveni režimi in razvojne
usmeritve, ki bodo omogočile ohranjanje biotske raznovrstnosti (živalskih in rastlinskih vrst ter habitatnih tipov) in trajnostno
gospodarjenje z območjem. Z ureditvijo ogledovanja in obiskovanja krajinskega parka bo omogočen tudi razvoj turizma in
razvoj lokalne skupnosti.

S pravili ravnanja so določene varstvene usmeritve, razvojne usmeritve in varstveni režimi zavarovanega območja.
Zaradi ekoloških in geomorfoloških značilnosti območja so
opredeljena štiri varstvena območja, zato so poleg splošnih
pravil ravnanja, ki veljajo za celotno zavarovano območje,
opredeljeni še specifični varstveni režimi za varstvena območja
»ribnik«, »Savinja« in »gmajna s Strugo«.

Obseg in sestavine zavarovanega območja

5. člen
(Varstvene usmeritve)
Z namenom ohranjanja zavarovanega območja se posegi
in dejavnosti človeka izvajajo na način in v obsegu, da se v
kar največji možni meri ohranja naravna vrednota in naravna
razširjenost habitatnih tipov ter njihove značilne strukture in
naravni procesi, ki ugodno vplivajo na razširjenost rastlinskih
in živalskih vrst. Zato naj se:
– ohranja raznolikost življenjskega prostora, zlasti tistih
delov, ki so bistveni za najpomembnejše življenjske faze živali;
– ohranja struga in obrežje Savinje v čim bolj naravnem
stanju;
– v ribniku ohranja čim bolj stabilen nivo vodne gladine;
– izboljša kemično stanje vode v ribniku;
– omeji vnos hranil, razkužil in zdravil v ribnik;
– vzpostavi in ohranja mirne predele (brez motenj, ki jih
povzročajo ljudje) v in ob ribniku ter ob Savinji;
– ohranja ali povečuje delež ekstenzivno obdelanih travišč predvsem na račun intenzivno obdelanih površin;
– košnja izvaja tako, da se živali lahko umaknejo;
– kmetijske površine gnoji s hlevskim gnojem, uporaba
gnojevke in mineralnih gnojil se omeji;
– z ustrezno rabo zadržuje sukcesivne procese kot so
zaraščanje travišč in preraščanje grmišč;
– omogoča nemoten naravni cikel živali (zlasti gnezditve)
s časovno prilagojenim izvajanjem opravil;
– ohranja raznolikosti gozdne strukture.

2. člen
Krajinski park obsega:
– celoten ribnik Vrbje z obrežnim pasom (varstveno območje ribnik)
– del struge Savinje z obrežnim pasom gorvodno od
mosta na cesti Žalec-Griže do meje z vodovarstvenim območjem virov pitne vode v Vrbju na zahodu (varstveno območje
Savinja)
– Strugo in njene rokave z obrežno vegetacijo od Zgornjih
Novin do ceste Žalec-Griže ter ostanke nekdanje gmajne (njive,
travniki, skupine grmovja in drevja) med Savinjo in Strugo vzhodno od ribnika (varstveno območje gmajna s Strugo)
– Intenzivne kmetijske površine med ribnikom in Strugo
(varstveno območje intenzivne kmetijske površine).
Meja zavarovanega območja je vrisana v temeljnem topografskem načrtu v merilu 1 : 5000 (TTN-5) in v preglednem
katastrskem načrtu v merilu 1 : 5000 (PKN – 5), ki so podani v
prilogi. Sestavni del odloka je tudi seznam parcel in dejanska
raba tal – GERK stanje dec. 2007.
3. člen
Območje krajinskega parka ribnik Vrbje z zaledjem se
nahaja v katastrski občini Žalec in k.o. Zabukovica.
Meja poteka od izhodiščne točke na zahodu v k.o. Žalec
– križišče kolovoza na zahodnem robu ribnika in poti po nasipu
Savinje (parcela 1817/15) in teče proti severu po zahodnem
robu parcele 1817/15, prečka pot parc. 1998 in po Z robu parc.
1817/16 do Struge. Tu se meja obrne proti vzhodu in teče po
severnem robu Struge (levi breg) parc. št. 1975/1 do parcele
št. 1816/1, kjer zavije na južni krak Struge, teče po njegovem
severnem robu in se ponovno priključi na severni krak ob vzhodnem robu parcele 1823/73 ter nadaljuje po severnem robu
Struge parcele št. 1975/2, 1975/3, 1975/5 do južnega roba ceste
v Vrbje (S rob parcele 1911/2) in zahodnega roba ceste v Griže
(V rob parcele 1892/4), seka Strugo (1975/5) in po V robu parcele 1976/51 in nasip Savinje – levi breg (1976/1). Prečka reko
Savinjo ob Griškem mostu in se obrne proti zahodu po južnem
– desnem bregu Savinje v k.o. Zabukovica: južni rob parcel št.
1540, 1541, 1544, 1545, 1548, 1551, 1552, 1555, 1557, 1560,
1563, 1564, 1568, 1569, 1572, 2141/19, 2141/18, 2141/17,
2141/16, seka parcelo 2136/1 – vodotok, nadaljuje po južnem
robu parcel št.: 2141/15, 2141/1, 2141/4, 1840/2, 1841/2, seka
parcelo 2141/14 in nadaljuje po južnem robu parc. št. 2141/13,
1848/2, 1849/2, 1852/2, 2141/12, 2141/11, 2141/10, 2141/9,
2141/8, 2141/7, seka parcelo 2076/1 in nadaljuje po južnem
robu parcel št.: 2078, 2079/1, 2080, po zahodnem robu parc. št.
2079/1, po južnem in zahodnem robu parc. št. 2141/6, po južnem
robu parcele št. 2141/1 do parcele 1976/1 v k.o. Žalec (vodotok
Savinja) in teče po njenem južnem robu dalje proti zahodu, kjer
prečka Savinjo in se naveže na izhodiščno točko.
Cilji zavarovanja in pravila ravnanja
4. člen
Cilji zavarovanja ribnika Vrbje z zaledjem z zaledjem kot
krajinski park so:
– ohranitev vodnega in obvodnega ekosistema z avtohtonimi rastlinskimi in živalskimi vrstami,
– znanstveno-raziskovalno in študijsko delo,
– popestritev rekreacijske in turistične ponudbe območja.

6. člen
(Razvojne usmeritve)
Ekološka, biotska in tudi krajinska vrednost območja ribnika
Vrbje z zaledjem je posledica prepleta človekove dejavnosti z
naravo. Za doseganje varstvenih ciljev iz 4. člena odloka je najpomembnejši izbor dejavnosti in načinov rabe, ki ohranjajo ekološko,
biotsko in krajinsko vrednost območja. Dejavnosti različno vplivajo
na ohranjanje biotske raznovrstnosti. Na območje ribnika Vrbje in
njegovo zaledje imajo najbolj odločilen vpliv kmetijstvo, ribogojstvo
in vodno gospodarstvo, pomembne pa so tudi turizem, rekreacija
in gozdarstvo. Določena raba lahko v okviru zgoraj naštetih dejavnosti podpira ohranjanje in trajnostno rabo sestavin biotske
raznovrstnosti ali pa povzroča resno grožnjo. Na območju ribnika
Vrbje z zaledjem so za ohranjanje naravne vrednote in biotske
raznovrstnosti pomembne naslednje dejavnosti in rabe:
1. Ribogojstvo: z ribnikom se gospodari ekstenzivno
(zmanjša se količina rib, omeji se vnos hrane, razkužil in
zdravil), režim polnjenja in praznjenja se prilagodi življenjskim
ciklom avtohtonih živali.
2. Kmetijstvo: spodbuja se ekstenziven način gospodarjenja s kmetijskimi površinami. Obstoječe ekstenzivne površine
se ohranjajo, na intenzivno obdelovanih kmetijskih površinah
pa naj se postopoma preide v ekstenzivno obdelovanje. Delež
njiv naj se zmanjšuje, delež ekstenzivnih travnikov pa poveča.
Obstoječe mejice se ohranjajo, na intenzivno obdelanih površinah se zasadijo nove mejice. Paša se omeji.
3. Turizem in rekreacija: območje se uredi za obisk javnosti na način, ki ni moteč za živali. Uredijo se poti, počivališča,
razgledišča, postavijo se lahko varovalne ograje, informativne,
usmerjevalne in opozorilne table. Obiskovalce se usmerja na
določene poti, za večje skupine so priporočljivi vodeni ogledi.
V okviru rekreacije se omogočajo naravi prijazne oblike (tek,
kolesarjenje), ki so usmerjene na določene že obstoječe poti
in ceste. Območje se uredi tako, da je ljudem omogočeno spoznavanje in doživljanje živali v njihovem naravnem okolju.
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4. Vodno gospodarstvo: Upravljanje s Savinjo naj bo čim
bolj sonaravno, tako da se zagotovi ekološko dobro stanje
vode in z njo povezanimi ekosistemi. Na celotnem območju
se lahko uredijo retencijske površine.
5. Gozdarstvo: Z gozdovi se gospodari na sonaraven
način, skladno z gozdnogospodarskim načrtom.
7. člen
(varstveni režim)
Na zavarovanem območju je prepovedano izvajati posege v naravo na način, ki lahko poslabša stanje, spremeni,
poškoduje ali uniči naravno vrednoto. Prav tako je prepovedano spreminjati razmere in stanje območja tako, da se ogrozi
biotska raznovrstnost območja.
Kot obstoječe stanje se upošteva dejanska raba tal oziroma GERK na datum dec. 2007 in raba območja v skladu s
katastrom (Zemljiško knjižni izpiski).
Na celotnem območju je prepovedano:
– graditi vse vrste stavb, pomožne objekte in infrastrukturne objekte, namenjene bivanju, lovu, ribolovu, turizmu,
športu in rekreaciji;
– graditi nove tranzitne komunalne, energetske in prometne objekte;
– spreminjati vodni režim, razen pri nujnih vzdrževalnih
delih;
– izvajati hidromelioracije, agromelioracije in komasacije;
– odkopavati in zasipavati zemljišča;
– odlagati vse vrste odpadkov;
– onesnaževati površinske in podzemne vode;
– prati avtomobile in izpirati cisterne od gnojevke in
škropiv;
– ponoči območje umetno osvetljevati;
– spreminjati sestave bioocenoze z naseljevanjem alohtonih vrst;
– vznemirjati, preganjati, usmrtiti, zavestno poškodovati,
odvzemati iz narave, zastrupljati ali kako drugače uničevati
živali, razen tistih vrst, za katere je s predpisi o lovu in ribolovu
določen način in čas lova;
– odstranjevati drevesno in grmovno vegetacijo izven
gozdov (posamezna drevesa, mejice, obvodna vegetacija)
do take mere, da bi se bistveno spremenile morfološke in
ekološke lastnosti območja ali dela območja;
– požigati rastline;
– voziti se z vozili na motorni pogon, razen za potrebe
gospodarjenja s kmetijskimi površinami, gozdovi in ribnikom,
ter za potrebe izvajanja nalog javnih služb;
– opravljati kakršnekoli druge dejavnosti, ki lahko bistveno ogrozijo zavarovano območje.
Na varstvenem območju »ribnik« je poleg prepovedi, ki
veljajo za celotno območje, prepovedano tudi:
– izvajati intenzivno ribogojstvo;
– prazniti ribnik razen za potrebe izlova rib, ki se lahko
izvaja od 15. oktobra do 15. decembra vendar ne več kot en
mesec;
– odstranjevati in požigati obrežno vegetacijo;
– povzročati eksplozije ali druga dejanja, ki povzročajo
močan hrup ali vibracije;
– čolnariti na ribniku;
– izvajati lov;
– prosto puščati pse;
– uporabljati kemična sredstva za uničevanje rastlin in
živali.
Na varstvenem območju »Savinja« je poleg prepovedi,
ki veljajo za celotno območje, prepovedano tudi:
– odvzemati prod, pesek in mivko z obrežja, prodišč in
dna struge na način in v količinah, ki bi spremenil naravne
procese, rušil naravno ravnovesje vodnih in obvodnih ekosistemov ali pospešil škodljivo delovanje voda;
– odstranjevati in požigati obrežno vegetacijo;
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– graditi objekte, ki bi prekinili zveznost vodotoka;
– izvajati ribolov z elektroagregati;
– izvajati lov;
– prosto puščati pse;
– uporabljati kemična sredstva za uničevanje rastlin in
živali.
Na varstvenem območju »gmajna s Strugo« je poleg
prepovedi, ki veljajo za celotno območje, prepovedano tudi:
– intenzivirati kmetijstvo;
– spreminjati rabo kmetijskih površin iz travnikov in pašnikov v njive;
– uporabljati fitofarmacevtska sredstva na kmetijskih površinah razen na njivah;
– postavljati ograje, ki bi preprečevale migracije živalim;
– odstranjevati in požigati obrežno vegetacijo.
Ne glede na zgoraj navedene prepovedi je izjemoma s
soglasjem pristojne službene za varstvo narave možno:
– postaviti začasne lesene objekte istega tipa, namenjene sezonski turistični ponudbi in upravljanju območja;
– graditi opazovalnice za živali in lovske preže na za to
določenih mestih;
– urediti območje za obisk javnosti (urediti sprehajalne
in kolesarske poti z opremo – informacijske table, koši za
smeti, klopi);
– vzdrževati obstoječe ceste, poti, električne in komunalne vode;
– opravljati vzdrževalna dela na ribniku in brežinah Savinje (čiščenje moteče vegetacije, sanacije poškodovanih brežin, odstranjevanje mulja z dna ribnika ...);
– urediti vtočni in iztočni del ribnika z namenom izboljšave stanja naravne vrednote;
– sprazniti ribnik za daljše časovno obdobje za potrebe
vzdrževalnih del;
– izvesti manjša hidrotehnična dela za izboljšavo sedanjih in oblikovanje novih habitatov, ki bi ugodno vplivali na
stanje vrst;
– izvajati ukrepe, ki so potrebni za varstvo pred škodljivim delovanjem voda;
– košnja nasipov ribnika v času od 1. oktobra do 1. decembra.
Način opravljanja nalog, potrebnih
za zagotovitev namena zavarovanja
8. člen
Ustanovitelj krajinskega parka je Občina Žalec, ki pooblašča za upravljanje zavarovanega območja krajevno skupnost Vrbje in ji v ta namen dodeli potrebna sredstva iz
občinskega proračuna. Upravljanje zavarovanega območja se
izvaja na podlagi načrta upravljanja zavarovanega območja, ki
se pripravi v roku 6 mesecev od sprejetja tega odloka v skladu
z veljavno zakonodajo.
9. člen
Pristojni organi Občine Žalec in Upravne enote Žalec,
javni zavodi, občinska inšpekcija in inšpekcijske službe Ministrstva za okolje in prostor so v okviru svojih pristojnosti dolžni
preprečevati posege, s katerimi bi se utegnile spremeniti
ali okrniti s tem sklepom opredeljene lastnosti krajinskega
parka.
10. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom zavarovanega območja krajinskega parka opravlja Zavod republike Slovenije
za varstvo narave, Območna enota Celje.
11. člen
Občina Žalec je predkupni upravičenec pri nakupu zemljišč, razen vodnih zemljišč, na zavarovanem območju krajinskega parka, navedenem v 3. členu tega odloka.
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12. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 324-03-0001/2008
Žalec, dne 26. maja 2008
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

2402.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Vrtci Občine Žalec

Na podlagi 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVIUPBS5, 36/08 – ZOFVI-G), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00 in 127/06) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01,
25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski
svet Občine Žalec na 15. seji dne 26. maja 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtci Občine Žalec
1. člen
V Odloku o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Vrtci Občine Žalec (Uradni list RS, št. 7/97, 89/98 in 65/02)
se v preambulo vključi še 11. člen Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-F, Uradni list RS, št. 129/06).
2. člen
V 4. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnost vrtca po standardni klasifikaciji dejavnosti je:
P 85.100 Predšolska vzgoja
Q 88.910 Dnevno varstvo otrok
H 49.391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet
I 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
I 56.290 Druga oskrba z jedmi
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas«.
3. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet vrtca šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja
– 3 predstavniki delavcev
– 3 predstavniki staršev.
Mandat članov sveta traja 4 leta in so lahko ponovno
imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat. Mandat predstavnikov staršev v svetu je vezan na čas, dokler ima njihov otrok
status varovanca.
Svet šole odloča z večino glasov vseh članov, če z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ni
drugače določeno.«
4. člen
V 8. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»Predstavnike staršev v svet vrtca izvoli svet staršev
izmed svojih članov. Pri tem se mora zagotoviti enakomerna
zastopanost staršev enot vrtca.«
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Za tretjim odstavkom se doda stavek, ki se glasi:
»Pri tem se mora zagotoviti enakomerna zastopanost
delavcev po enotah vrtca.«
5. člen
V 16. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Svet vrtca ima poleg pristojnosti, ki jih določa vsakokrat
veljavni Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, še naslednje pristojnosti:«.
6. člen
V 17. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Za ravnatelja vrtca je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene v vsakokrat veljavnem Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.«
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji,
četrti in peti odstavek.
7. člen
Za 19. členom se doda nov 19.a člen, ki se glasi:
»Pristojnosti in način oblikovanja sveta staršev in vrste,
pristojnosti in način oblikovanja strokovnih organov vrtca določa vsakokrat veljavni Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja.«
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 641-01-0001/2008
Žalec, dne 26. maja 2008
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

2403.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Griže

Na podlagi 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07
– ZOFVI-UPBS5, 36/08 – ZOFVI-G), 3. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96,18/98, 36/00 in 127/06)
in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99,
43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06)
je Občinski svet Občine Žalec na 15. seji dne 26. maja 2008
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Griže
1. člen
V Odloku o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Griže (Uradni list RS, št. 63/01 – prečiščeno besedilo) se v preambulo vključi še 11. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (ZOFVI-F, Uradni list RS, št. 129/06).
2. člen
V 4. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnost šole po standardni klasifikaciji dejavnosti je:
P 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
I 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
I 56.290 Druga oskrba z jedmi
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H 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
R 93.110 Obratovanje športnih objektov
R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas«.
3. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet šole šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja
– 3 predstavniki delavcev
– 3 predstavniki staršev.
Mandat članov sveta traja 4 leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat. Mandat predstavnikov staršev
v svetu je vezan na čas, dokler ima njihov otrok status učenca.
Svet šole odloča z večino glasov vseh članov, če z Zakonom
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ni drugače
določeno.«
4. člen
V 9. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev izmed
svojih članov. Pri tem se mora zagotoviti enakomerna zastopanost
staršev matične in podružnične šole.«
Za tretjim odstavkom se doda stavek, ki se glasi:
»Pri tem se mora zagotoviti enakomerna zastopanost delavcev matične in podružnične šole.
V 4. odstavku se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi:
»Izvoljeni so tisti trije kandidati, ki so dobili največje število
glasov delavcev, ki so volili«.
5. člen
V 10. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Svet šole ima poleg pristojnosti, ki jih določa vsakokrat veljavni Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
še naslednje pristojnosti:«.
6. člen
V 11. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Za ravnatelja šole je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje
pogoje, določene v vsakokrat veljavnem Zakonu o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja.«
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti
in peti odstavek.
7. člen
Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki se glasi:
»Pristojnosti in način oblikovanja sveta staršev in vrste,
pristojnosti in način oblikovanja strokovnih organov šole določa
vsakokrat veljavni Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja.«
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 641-01-0002/2008
Žalec, dne 26. maja 2008
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

2404.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Petrovče

Na podlagi 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVIUPBS5, 36/08 – ZOFVI-G), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni
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list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96,18/98, 36/00 in 127/06) in 24. člena
Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01,
25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski
svet Občine Žalec na 15. seji dne 26. maja 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Petrovče
1. člen
V Odloku o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Petrovče (Uradni list RS, št. 37/01 – prečiščeno
besedilo in št. 65/02) se v preambulo vključi še 11. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-F, Uradni list RS,
št. 129/06).
2. člen
V 4. členu se drugi stavek prvega odstavka spremeni
tako, da se glasi:
»P 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
P 85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
I 56.210
Priložnostna priprava in dostava jedi
I 56.290
Druga oskrba z jedmi
H 49.391
Medkrajevni in drug cestni potniški promet
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
R 93.110
Obratovanje športnih objektov
R 93.299
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti
čas«.
3. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet šole šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja
– 3 predstavniki delavcev
– 3 predstavniki staršev.
Mandat članov sveta traja 4 leta in so lahko ponovno
imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat. Mandat predstavnikov staršev v svetu je vezan na čas, dokler ima njihov otrok
status učenca.
Svet šole odloča z večino glasov vseh članov, če z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ni
drugače določeno.«
4. člen
V 9. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev izmed svojih članov. Pri tem se mora zagotoviti enakomerna
zastopanost staršev matične in podružnične šole.«
Za tretjim odstavkom se doda stavek, ki se glasi:
»Pri tem se mora zagotoviti enakomerna zastopanost
delavcev matične in podružnične šole.«
5. člen
V 10. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Svet šole ima poleg pristojnosti, ki jih določa vsakokrat
veljavni Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, še naslednje pristojnosti:«.
6. člen
V 11. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Za ravnatelja šole je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene v vsakokrat veljavnem Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.«
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji,
četrti in peti odstavek.
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7. člen
Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki se glasi:
»Pristojnosti in način oblikovanja sveta staršev in vrste,
pristojnosti in način oblikovanja strokovnih organov šole določa
vsakokrat veljavni Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja.«
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 641-01-0003/2008
Žalec, dne 26. maja 2008
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

2405.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini

Na podlagi 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVIUPBS5, 38/08 – ZOFVI-G)), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96,18/98, 36/00 in 127/06) in 24. člena
Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01,
25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski
svet Občine Žalec na 15. seji dne 26. maja 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini
1. člen
V Odloku o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini (Uradni list RS, št. 37/01
– prečiščeno besedilo) se v preambulo vključi še 11. člen Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-F, Uradni list RS, št. 129/06).
2. člen
V 4. členu se drugi stavek prvega odstavka spremeni
tako, da se glasi:
»P 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
P 85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
I 56.210
Priložnostna priprava in dostava jedi
I 56.290
Druga oskrba z jedmi
H 49.391
Medkrajevni in drug cestni potniški promet
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
R 93.110
Obratovanje športnih objektov
R 93.299
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti
čas«.
3. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet šole šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja
– 3 predstavniki delavcev
– 3 predstavniki staršev.
Mandat članov sveta traja 4 leta in so lahko ponovno
imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat. Mandat predstavnikov staršev v svetu je vezan na čas, dokler ima njihov otrok
status učenca.

Uradni list Republike Slovenije
Svet šole odloča z večino glasov vseh članov, če z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ni
drugače določeno.«
4. člen
V 9. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev izmed svojih članov. Če bo šola ustanovila podružnice, se mora
zagotoviti enakomerna zastopanost staršev matične in podružničnih šol.«
Za tretjim odstavkom se doda stavek, ki se glasi:
»Če bo šola ustanovila podružnice, se mora zagotoviti enakomerna zastopanost delavcev matične in podružničnih šol.«
5. člen
V 10. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Svet šole ima poleg pristojnosti, ki jih določa vsakokrat
veljavni Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, še naslednje pristojnosti:«.
6. člen
V 11. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Za ravnatelja šole je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene v vsakokrat veljavnem Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.«
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji,
četrti in peti odstavek.
7. člen
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki se glasi:
»Pristojnosti in način oblikovanja sveta staršev in vrste,
pristojnosti in način oblikovanja strokovnih organov šole določa
vsakokrat veljavni Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja.«
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 641-01-0004/2008
Žalec, dne 26. maja 2008
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

2406.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
I. osnovna šola Žalec

Na podlagi 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVIUPBS5, 36/08 – ZOFVI-G), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00 in 127/06) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01,
25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski
svet Občine Žalec na 15. seji dne 26. maja 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
I. osnovna šola Žalec
1. člen
V Odloku o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
I. osnovna šola Žalec (Uradni list RS, št. 37/01 – prečiščeno
besedilo) se v preambulo vključi še 11. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-F, Uradni list RS, št. 129/06).

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
V 4. členu se drugi stavek prvega odstavka spremeni
tako, da se glasi:
»P 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
P 85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
I 56.210
Priložnostna priprava in dostava jedi
I 56.290
Druga oskrba z jedmi
H 49.391
Medkrajevni in drug cestni potniški promet
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
R 93.110
Obratovanje športnih objektov
R 93.299
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti
čas«.
3. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet šole šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja
– 3 predstavniki delavcev
– 3 predstavniki staršev.
Mandat članov sveta traja 4 leta in so lahko ponovno
imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat. Mandat predstavnikov staršev v svetu je vezan na čas, dokler ima njihov otrok
status učenca.
Svet šole odloča z večino glasov vseh članov, če z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ni
drugače določeno.«
4. člen
V 9. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev izmed svojih članov. Pri tem se mora zagotoviti enakomerna
zastopanost staršev matične in podružničnih šol.«
Za tretjim odstavkom se doda stavek, ki se glasi:
»Pri tem se mora zagotoviti enakomerna zastopanost
delavcev matične in podružničnih šol.«
5. člen
V 10. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Svet šole ima poleg pristojnosti, ki jih določa vsakokrat
veljavni Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, še naslednje pristojnosti:«.
6. člen
V 11. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Za ravnatelja šole je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene v vsakokrat veljavnem Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.«
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji,
četrti in peti odstavek.
7. člen
Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki se glasi:
»Pristojnosti in način oblikovanja sveta staršev in vrste,
pristojnosti in način oblikovanja strokovnih organov šole določa
vsakokrat veljavni Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja.«
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 641-01-0005/2008
Žalec, dne 26. maja 2008
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.
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Sklep o določitvi cen programov v JZ Vrtci
Občine Žalec

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
100/05 – UPB2, 25/08 – ZVrt-D), 17.,18., 20.a in 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki
izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05),
drugega odstavka 12. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06) in 24. člena Statuta
Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02,
5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet
Občine Žalec na 15. seji dne 26. maja 2008 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov v JZ Vrtci
Občine Žalec
1. člen
Cene programov v JZ Vrtci Občine Žalec znašajo mesečno na otroka po posameznih programih:
vrsta programa
1. dnevni program
– za otroke prvega starostnega obdobja
– za otroke drugega starostnega obdobja
2. poldnevni program
– za otroke prvega starostnega obdobja
– za otroke drugega starostnega obdobja

cena v EUR
409,53
339,17
364,48
302,24.

2. člen
Cene programov, določene v 1. točki, veljajo kot osnova
za izračun plačila staršev. Plačila staršev se določijo na osnovi
Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list
RS, št. 129/06).
3. člen
Dovoljeno število otrok v oddelku prvega in drugega starostnega obdobja se lahko poveča za največ dva otroka v
oddelku v skladu s 17. členom Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05, 25/08).
4. člen
Staršem otrok, za katere je Občina Žalec po veljavnih
predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroke vključene v enote vrtca JZ Vrtci Občine Žalec, se plačilo dodatno
zniža za 5%.
5. člen
Dnevni strošek živil v cenah programov iz 1. člena tega
sklepa je 1,40 EUR. Za čas, ko je otrok odsoten, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Pri izstavitvi računa
vrtec odšteje staršem strošek neporabljenih živil za toliko dni,
kolikor je bil otrok odsoten, razen za dan javljene odsotnosti.
6. člen
Za manjkajoče otroke do najvišje določenega normativa
v posameznem oddelku vrtca, se cena programa zniža za
stroške živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo cene, ki
jo krije lokalna skupnost, ustanoviteljica vrtca.
7. člen
Sredstva za delo specialnega pedagoga in spremljevalca
gibalno oviranih otrok za otroke s posebnimi potrebami, ki so
vključeni v redni oddelek vrtca na podlagi postopka in odločbe o
usmeritvi, zagotavlja lokalna skupnost izven ekonomske cene.
8. člen
Za dnevne odsotnosti otrok zaradi bolezni se staršem
plačilo zniža poleg stroškov za neporabljena živila še dodatno
za 5% do 11 dni odsotnosti in za 10% nad 11 dni odsotnosti.
V primeru hospitalizacije otroka so starši za ta čas oproščeni
plačila vrtca.

Stran

6172 /

Št.

56 / 6. 6. 2008

9. člen
Starši otrok, za katere je Občina Žalec po veljavni zakonodaji dolžna kriti razliko v ceni programa, lahko uveljavljajo
poletno rezervacijo za največ dva meseca za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 koledarskih dni. O odsotnosti starši
pisno obvestijo vrtec najkasneje en teden pred prvim dnem
odsotnosti. Starši plačajo rezervacijo v višini 35% zneska, določenega z odločbo o višini plačila staršev. V primeru, da je otrok
prisoten v poletnem času do 11 dni, starši plačajo 70% zneska,
določenega z odločbo o višini plačila staršev.
10. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cen programov v Vzgojnovartsvenem zavodu Vrtci Občine
Žalec, št. 64100-0023/2005 z dne 19. decembra 2005 (Uradni
list RS, št. 118/05).
11. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. junija 2008 dalje.
Št. 641-00-0002/2008
Žalec, dne 26. maja 2008
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

Uradni list Republike Slovenije
okolja. Za potrebe tega odloka se uporabljajo tudi naslednje
definicije:
– distribucijsko omrežje zemeljskega plina: je omrežje
plinovodov, ki so funkcionalno zgrajeni na zaključenem geografskem območju, določenem s strani lokalne skupnosti kot
območje izvajanja javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, in po katerem se izvaja tudi distribucija zemeljskega plina do končnih
odjemalcev;
– Javna agencija Republike Slovenije za energijo: Agencija za energijo;
– odjemalec: pravna ali fizična oseba, ki je na pogodbeni
osnovi oskrbovana z zemeljskim plinom za lastno rabo ali
nadaljnjo prodajo;
– omrežnina: je del cene zemeljskega plina za uporabo
omrežja, ki jo uporabnik plačuje sistemskemu operaterju, za
izvajanje javne službe;
– sistemski operater: je izvajalec javne službe dejavnosti
sistemskega operaterja;
– trošila: so naprave, ki so priključene na plinsko instalacijo in trošijo plin;
– uporabnik: pravna ali fizična oseba, ki iz distribucijskega omrežja odjema ali oddaja zemeljski plin v distribucijsko
omrežje.
3. člen
(območje izvajanja javne službe)
Javna služba se izvaja na celotnem območju Občine Bled
(v nadaljevanju občina).

BLED
2408.

Odlok o načinu izvajanja in o podelitvi
koncesije lokalne gospodarske javne službe
sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina na območju Občine
Bled

Na podlagi 6., 29. in 33. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06 – v nadaljevanju: »ZGJS«), petega in šestega odstavka 30. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – UPB2 – v nadaljevanju:
Energetski zakon) ter 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list
RS, št. 119/03 – UPB1 in 86/04) je Občinski svet Občine Bled na
nadaljevanju 10. redne seje dne 21. 5. 2008 sprejel

ODLOK
o načinu izvajanja in o podelitvi koncesije
lokalne gospodarske javne službe sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega
plina na območju Občine Bled
I. SPLOŠNE DOLOČBE

II. IZVAJANJE DEJAVNOSTI SISTEMSKEGA OPERATERJA
1. Opredelitev javne službe in izvajanje
4. člen
(opredelitev javne službe)
Gospodarska javna služba dejavnost sistemskega operaterja obsega:
– zanesljivo, varno in učinkovito distribucijo zemeljskega
plina,
– izgradnjo, obratovanje, vzdrževanje in razvoj omrežja,
– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti omrežja, da omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop do omrežja,
– zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom s tem, da zagotavlja ustrezno zmogljivost in zanesljivost omrežja,
– nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov omrežja,
– zagotavljanje potrebnih podatkov drugim sistemskim
operaterjem z omrežji katerih je omrežje, ki ga upravlja, povezano,
– zagotavljanje potrebnih podatkov upravičenim odjemalcem, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do omrežja,
– napoved porabe zemeljskega plina z uporabo metode
celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov
pri porabnikih.

1. člen

5. člen

(vsebina odloka)

(opredelitev izvajalca)

Ta odlok ureja način izvajanja lokalne gospodarske javne
službe (v nadaljevanju: javna služba) dejavnosti sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina (v nadaljevanju: dejavnost sistemskega operaterja) na območju Občine
Bled. Ta odlok je hkrati tudi koncesijski akt za podelitev koncesije lokalne gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina.

Dejavnost sistemskega operaterja izvaja pravna oseba,
določena s koncesijsko pogodbo.

2. člen
(definicije)
Izrazi v tem odloku imajo enak pomen kot so definirani v predpisih, ki urejajo energetsko dejavnost ter varovanje

2. Javna pooblastila
6. člen
(javna pooblastila)
Sistemski operater ima pri izvajanju javne službe, poleg
javnih pooblastil na podlagi zakona tudi naslednja javna pooblastila:
– daje smernice in mnenja na prostorske akte skladno s
predpisi o urejanju prostora,
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– določa projektne pogoje pred začetkom izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja na območju občine,
– izdaja sistemska obratovalna navodila,
– izdaja splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega
plina iz distribucijskega omrežja,
– daje soglasje k projektnim rešitvam skladno s predpisi
o graditvi objektov za posege in projektnimi pogoji, ki se nanašajo ali imajo vpliv na omrežje, s katerim upravlja sistemski
operater.
3. Financiranje javne službe
7. člen
(omrežnina)
Vse naloge in dejavnosti, ki predstavljajo javno službo sistemskega operaterja, se financirajo iz omrežnine, ki jo plačujejo
uporabniki omrežja sistemskemu operaterju.
Višino omrežnine določi sistemski operater v skladu z akti,
ki jih na podlagi Energetskega zakona izda Agencija za energijo. Pred objavo omrežnine v Uradnem listu RS mora pridobiti
soglasje Agencije za energijo.
Sistemski operater zaračunava uporabnikom omrežnino,
v skladu z Energetskim zakonom, aktom, ki ureja določitev
metodologije za določitev obračunavanje omrežnine in kriterijev
za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina in drugimi predpisi.
8. člen
(drugi prihodki sistemskega operaterja)
Sistemski operater pridobiva prihodke tudi od priključitev
in ostalih prihodkov, ki izvirajo iz opravljanja dejavnosti sistemskega operaterja.
4. Obveznosti sistemskega operaterja
9. člen
(pregled zmogljivosti)
Sistemski operater vsaki dve leti pripravi in objavi pregled,
ki vsebuje:
– manjkajoče proizvodne in transportne zmogljivosti,
– potrebe po medsebojni povezavi z drugimi omrežji,
– napoved porabe zemeljskega plina za naslednjih 5 let.
10. člen
(sistemska obratovalna navodila)
Sistemski operater izda oziroma uskladi v roku 6 mesecev
po objavi tega odloka sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (v nadaljevanju: sistemska
obratovalna navodila), ki urejajo obratovanje in način vodenja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina.
Sistemska obratovalna navodila predvsem obsegajo:
– tehnične in druge pogoje za obratovanje omrežij z namenom zanesljive in kvalitetne oskrbe z zemeljskim plinom,
– način zagotavljanja sistemskih storitev,
– postopke za obratovanja distribucijskih omrežij v kriznih
stanjih,
– tehnične in druge pogoje za priključitev na distribucijsko
omrežje,
– tehnične pogoje za medsebojne priključitve in delovanja
omrežij različnih sistemskih operaterjev.
Pred objavo sistemsko obratovalnih navodil mora sistemski operater pridobiti soglasje Agencije za energijo. Sistemski
operater mora sistemska obratovalna navodila objaviti na svoji
spletni strani.
11. člen
(splošni pogoji)
Splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina iz
distribucijskega omrežja (v nadaljevanju: splošni pogoji) pripravi in sprejme oziroma uskladi v 6 mesecih po objavi tega odloka
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po javnem pooblastilu sistemski operater v skladu z metodologijo, ki jo določi Agencija za energijo. Pred objavo splošnih
pogojev je potrebno pridobiti soglasje Agencije za energijo.
Sistemski operater mora splošne pogoje objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije in svoji spletni strani.
Splošni pogoji morajo obsegati tudi:
– ukrepe varstva potrošnikov, ki se nanašajo na vsebino
pogodbe med izvajalcem in odjemalcem;
– zagotavljanje ustreznega vnaprejšnjega opozorila o
spremembah pogodbe in podatkov o omrežninah;
– pravico odjemalca do zamenjave dobavitelja brez plačila stroškov;
– postopke odločanja o pritožbah odjemalcev;
– razloge za ustavitev distribucije zemeljskega plina iz
razlogov navedenih v šesti alinei prvega odstavka 76. člena
Energetskega zakona (uporabnik ne plača odstopanj ali cene
za uporabo omrežij v roku, določenem v skladu s splošnimi
pogoji za dobavo in odjem energije);
– postopek in pogoje dostopa do distribucijskega omrežja;
– postopek in pogoje priključitve na distribucijsko omrežje.
12. člen
(program ukrepov)
Sistemski operater mora vzpostaviti program ukrepov za
doseganje ciljev iz 31.b člena Energetskega zakona ter spremljati njihovo izvajanje. O programu in izvajanju mora letno
poročati Agenciji za energijo in poročilo objaviti.
13. člen
(informiranje odjemalcev)
Sistemski operater mora najmanj enkrat letno informirati
na svoji spletni strani odjemalce o gibanjih in značilnostih porabe zemeljskega plina na distribucijskem omrežju, kjer sistemski
operater opravlja javno službo.
14. člen
(kataster omrežja in infrastrukture)
Sistemski operater je dolžan voditi kataster omrežij in
infrastrukture, ki jih upravlja, vključno z zbirko podatkov o uporabnikih in brezplačno letno posredovati občini.
5. Distribucijsko omrežje
15. člen
(definicija distribucijskega omrežja)
Distribucijsko omrežje je omrežje plinovodov, ki so funkcionalno zgrajeni na zaključenem geografskem območju občine,
določenim s strani občine kot območja izvajanja gospodarske
javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, po katerem se izvaja distribucija
zemeljskega plina do končnih uporabnikov.
Distribucijsko omrežje poteka od prevzemnih mest do
predajnih mest uporabnikov, kot to določajo sistemska obratovalna navodila.
16. člen
(priključitev na distribucijsko omrežje)
Sistemski operater mora na primeren način, skladno s
predpisi o graditvi objektov, obvestiti potencialne uporabnike o
možnosti priključitve na distribucijsko omrežje.
Priključitev na distribucijsko omrežje se opravi na način
in pod pogoji določenimi z Energetskim zakonom, s tem odlokom, splošnimi pogoji za dobavo in odjem plina in sistemskimi
obratovalnimi navodili.
Priključitev uporabnika na omrežje lahko izvede le sistemski operater.
17. člen
(vloga za priključitev)
Sistemski operater mora na podlagi popolne pisne vloge
izdati odločbo o soglasju za priključitev uporabnika na distribu-
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cijsko omrežje zemeljskega plina v roku, določenem s prepisi,
ki urejajo splošni upravni postopek. Pogoji za izdajo soglasja
ter za zavrnitev izdaje soglasja za priključitev so določeni v
splošnih pogojih.
O pritožbi zoper izdajo odločbe odloča Agencija za energijo.
18. člen
(pogodba o priključitvi)
Po dokončnosti odločbe o soglasju je dolžan sistemski
operater priključiti uporabnika omrežja na distribucijsko omrežje,
če priključek izpolnjuje tehnične in druge pogoje, določene s
sistemskimi obratovalnimi navodili in splošnimi pogoji.
Pred priključitvijo skleneta sistemski operater in uporabnik
omrežja pogodbo o priključitvi, s katero uredita vsa medsebojna razmerja v zvezi s plačilom priključka, njegovo izvedbo,
premoženjskimi vprašanji v zvezi s priključkom, vzdrževanjem
priključka in druga medsebojna razmerja, ki zadevajo priključek
in priključitev.
19. člen
(stroški priključitve na distribucijsko omrežje)
Uporabnik nosi nesorazmerne stroške priključitve.
Če ni v pogodbi o priključitvi drugače določeno, postane
sistemski operater lastnik priključnega plinovoda in ga mora
vzdrževati v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili.
20. člen
(pogodba o dostopu)
Sistemski operater in uporabnik skleneta pogodbo o dostopu do distribucijskega omrežja, skladno z Energetskim zakonom, sistemskimi obratovalnimi navodili in splošnimi pogoji,
v kateri se dogovorita o uporabi distribucijskega omrežja za
odjem ali oddajo dogovorjene količine plina ob dogovorjenem
času.
S pogodbo o dostopu pridobi upravičenec do dostopa za
določen čas zagotovljen dostop do distribucijskega omrežja za
določeno zmogljivost in smer prenosa.
Uporaba dostopa do distribucijskega omrežja je odvisna
od obstoječih zmogljivosti dostopa do distribucijskega omrežja,
predvsem glede rekonstrukcij ali dograditev obstoječega priključka ali odjemnega mesta.
21. člen
(vzdrževanje in gradnja distribucijskega omrežja)
Sistemski operater je dolžan vzdrževati in graditi distribucijsko omrežje s katerim izjava javno službo tako, da ves
čas ohranja njegovo nezmanjšano funkcionalnost, obratovalno
usposobljenost in varnost delovanja, v skladu z obveznostmi
določenimi v koncesijski pogodbi, ter pod pogojem, da mu višina
omrežnine to omogoča.
III. OSTALE DOLOČBE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
1. Organizacijska zasnova izvajanja javne službe
22. člen
(oblika izvajanja javne službe)
Za izvajanje javne službe se podeli koncesija. V koncesijskem aktu ali koncesijski pogodbi se določa tudi naslednje:
– da mora sistemski operater, pod pogoji, določenimi v
koncesijski pogodbi ali koncesijskem aktu, zgraditi distribucijsko
omrežje ter objekte in naprave, ki so potrebni za delovanje distribucijskega omrežja;
– da pri gradnji distribucijskega omrežja, objektov in naprav
občina lahko sodeluje kot soinvestitor pri gradnji distribucijskega
omrežja;
– da ostane infrastruktura (distribucijsko omrežje, objekti in
naprave) v lasti koncesionarja ali občine oziroma se prenese na
občino ob prenehanju koncesijskega razmerja;
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na;

– dolžnost koncesionarja, da odčitava števce porabe pli-

– dolžnost organizacije vzdrževanja, zamenjav in umerjanja plinomerov.
Koncesionar pridobi izključno pravico izvajanja javne službe na območju, določenem v 3. členu tega odloka. Na podlagi
te izključne pravice ima sistemski operater pravico in dolžnost
priključiti na distribucijsko omrežje vsakega uporabnika oziroma
odjemalca, ki izpolnjuje vse pogoje za priključitev na distribucijsko omrežje, določenimi s predpisi in splošnimi akti, razen v
primeru premajhne zmogljivosti distribucijskega omrežja.
23. člen
(postopek izbire izvajalca)
Izbira izvajalca javne službe se opravi v skladu s predpisi,
ki urejajo gospodarske javne službe, koncesije gradenj oziroma
koncesije storitev, z upoštevanjem nacionalnega energetskega
programa ter lokalnega energetskega koncepta, kolikor ga občina sprejme.
24. člen
(upravljavski in organizacijski ukrepi)
Sistemski operater mora zagotoviti izvajanje upravljavskih
in organizacijskih ukrepov iz 31.b člena Energetskega zakona,
razen v primeru, če ima sistemski operater manj kot 100.000
priključenih odjemalcev.
25. člen
(obveznost priključitve na distribucijsko omrežje in uporaba
zemeljskega plina)
Obveznost priključitve na distribucijsko omrežje ali uporaba plina se lahko določi z občinskimi predpisi, sprejetimi z
namenom varovanja okolja, zaradi gostote naselitve ali drugih
okoljskih pogojev.
2. Pravice in obveznosti uporabnikov javnih služb
26. člen
(pravice in obveznosti uporabnikov javnih služb)
Uporabnik mora imeti z izvajalcem javne službe sklenjeno
pogodbo o dostopu do distribucijskega omrežja.
3. Nadzor nad opravljanjem javnih služb
27. člen
(nadzor nad izvajanjem službe)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe ter Agencija za energijo.
IV. PODELITEV KONCESIJE ZA DEJAVNOST
SISTEMSKEGA OPERATERJA
1. Podelitev koncesije za dejavnost
sistemskega operaterja
28. člen
(pogoji za pridobitev koncesije)
Koncesionar mora imeti v času vložitve ponudbe za pridobitev koncesije in tudi v času postopka podelitve koncesije ter
trajanja koncesijskega razmerja veljavno licenco za dejavnost
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega
plina.
Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka, mora koncesionar
izpolnjevati tudi eno od naslednjih zahtev:
– biti mora lastnik distribucijskega omrežja zemeljskega
plina;
– imeti mora z lastnikom distribucijskega omrežja sklenjeno
pogodbo po četrtem odstavku 31.b člena Energetskega zakona
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ali mora izkazati za verjetno, da bo tako pogodbo z lastnikom
omrežja sklenil po podelitvi koncesije;
– izkazati mora za verjetno, da bo distribucijsko omrežje na
območju koncesije zgradil.
Koncesijo lahko pridobi pravna ali fizična oseba, ki ne opravlja druge dejavnosti razen dejavnosti sistemskega operaterja,
razen v primeru, da ima izvajalec gospodarske javne službe sistemskega operaterja manj kot 100.000 priključenih odjemalcev.

– poškodbe infrastrukture, ki onemogočajo izvajanje
koncesionirane dejavnosti, tudi če ne predstavljajo višje sile.
Koncesionar mora vsako leto do 31. marca koncedentu
dostaviti pisno poročilo za preteklo koledarsko leto, ki se nanaša na opravljanje te javne službe na področju občine.

29. člen

Koncesionar in koncedent sta dolžna varovati zaupnost
poslovno občutljivih dokumentov in podatkov, ki lahko povzročijo škodo koncesionarju ali drugim izvajalcem energetskih
dejavnosti in lahko vplivajo na konkurenčnost trga zemeljskega plina v Republiki Sloveniji, tudi če niso določeni kot tajni
podatki ali poslovna tajnost.

(začetek in trajanje koncesije)
Koncesijsko razmerje za dejavnost sistemskega operaterja
prične veljati z dnem veljavnosti koncesijske pogodbe in traja
30 let.

36. člen
(varstvo zaupnosti podatkov in dokumentov)

30. člen

37. člen

(prenos koncesije)

(nadzor)

Koncesionar ne sme brez dovoljenja koncedenta prenesti
koncesije za dejavnost sistemskega operaterja ali kateregakoli
dela te koncesije na drugo osebo.

Poleg inšpekcijskega in drugega s predpisi določenega
nadzora, ima koncedent tudi pravico neposredno pri koncesionarju nadzirati izvajanje gospodarske javne službe, ki je
predmet koncesije in drugih obveznosti koncesionarja, določenih s koncesijsko pogodbo.
Način izvajanja nadzora se določi v koncesijski pogodbi.

31. člen
(razvoj infrastrukture)
Koncesionar je dolžan graditi novo infrastrukturo ali povečati kapaciteto obstoječe infrastrukture v obsegu, kolikor mu
višina omrežnine to omogoča.
32. člen
(zavarovanje)
Koncedent mora v koncesijski pogodbi zagotoviti, da se v
njej koncesionar zaveže kot dober gospodarstvenik skleniti z zavarovalnico zavarovalne pogodbe za zavarovanje infrastrukture
in rizikov, ki so povezani z izvajanjem dejavnosti sistemskega
operaterja, ki je predmet te koncesije.
2. Ostale določbe za podelitev in izvajanje koncesije
33. člen
(način izvajanja koncesije)
Koncesionar je dolžan izvajati javno službo, ki je predmet
koncesije, na način, kot je določen v Energetskem zakonu, drugih
zakonih ter predpisih, ki urejajo način izvajanja posamezne javne
službe, ki je predmet koncesije po tem odloku, sistemskih obratovalnih navodilih, splošnih pogojih za dobavo in odjem, in drugih
predpisih ter splošnih aktih, izdanih po javnem pooblastilu.
34. člen
(način podelitve koncesije)
Koncesija se podeli po ustreznem postopku, kot ga določajo predpisi, ki urejajo postopek podelitve koncesije gospodarske
javne službe.
O izbiri koncesionarja odloči koncedent z odločbo v upravnem postopku. V postopku na prvi stopnji odloča občinska uprava, na drugi stopnji pa župan.
35. člen
(obveščanje koncedenta in Agencije za energijo)
Poleg podatkov in dokumentov, ki jih mora koncesionar po
zakonih in drugih predpisih pošiljati državnim organom Republike
Slovenije in Agenciji za energijo, mora pisno poročati koncedentu
o vseh pomembnih dogodkih in okoliščinah, ki bi lahko bistveno
vplivale na izvajanje te javne službe, kot so primeroma:
– odločitve Agencije za energijo o sporih v zvezi z dostopom do distribucijskega omrežja;
– postopki poravnave, arbitražni postopki ali sodni spori
koncesionarja v zvezi s koncesijo;
– stavke in drugi dogodki, zaradi katerih pride do motenj v
izvajanju javne službe, tudi če ne predstavljajo višje sile;

38. člen
(spremenjene okoliščine in višja sila)
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti
opravljati koncesijske dejavnosti tudi ob spremenjenih okoliščinah ter v primeru višje sile.
Za višjo silo se poleg okoliščin višje sile obligacijskega
prava šteje tudi spremembe pogojev izvajanja koncesijskih dejavnosti, ki nastanejo na podlagi spremembe zakonov in drugih
predpisov Evropske Skupnosti ali Republike Slovenije.
39. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe;
– z odvzemom koncesije;
– zaradi prenehanja koncesionarja;
– v drugih primerih, določenih z zakonom.
V primeru prenehanja koncesijskega razmerja mora dotedanji koncesionar pod enakimi pogoji nepretrgano opravljati
gospodarsko javno službo, ki je predmet te koncesije, do dneva, ko opravljanje te javne službe prevzame drug izvajalec,
če je to objektivno mogoče ali če zakon ne določa drugače,
vendar najdlje 1 leto. V tem primeru ima koncesionar pravico
zahtevati od občine povračilo stroškov, ki so mu nastali, če jih
ne more pokriti iz omrežnine.
40. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa za katerega je bila sklenjena (lahko pa
se po njenem izteku podaljša)
– z razdrtjem zaradi bistvene kršitve koncesijske pogodbe in
– v drugih primerih, določenih v koncesijski pogodbi.
Za prenehanje koncesijske pogodbe se uporabljajo splošna pravila pogodbenega prava.
41. člen
(odvzem koncesije)
Koncedent z odločbo v upravnem postopku lahko odvzame koncesijo, če:
– koncesionar bistveno krši ta koncesijski akt in druge
predpise, ki urejajo izvajanje gospodarske javne službe, ki je

Stran

6176 /

Št.

56 / 6. 6. 2008

predmet koncesije, pa to bistveno moti ali onemogoča izvajanje
te javne službe;
– če koncesionar ne ravna v skladu z izvršljivimi odločbami
pristojnih državnih organov, občine ali Agencije za energijo v zvezi z izvajanjem pravic in obveznosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja iz Energetskega zakona in tega odloka;
– koncesionar ne izpolnjuje več pogojev, določenih v
28. členu tega odloka.

Uradni list Republike Slovenije
2409.

Odlok o ustanovitvi skupnega Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu za
Občino Bled in Občino Gorje (SPV-BG)

(odkup objektov in naprav infrastrukture)

Na podlagi 22. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06 – UPB4 in 139/06 – ZORed)
in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03
– UPB in 84/06) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list
RS, št. 3/07) sta Občinski svet Občine Bled na nadaljevanju
10. redne seje dne 21. 5. 2008 in Občinski svet Občine Gorje
na 12. redni seji dne 29. 5. 2008 sprejela

Vsi objekti in naprave, ki jih koncesionar zgradi ali drugače
pridobi za namen izvajanja koncesije, preidejo v last in upravljanje koncedenta ob prenehanju koncesijske pogodbe. S koncesijsko pogodbo se uredi morebitna obveznost ali pravica koncedenta do odkupa dela ali celotne infrastrukture gospodarske
javne službe, ki je predmet koncesije in je v lasti koncesionarja,
po prenehanju koncesijskega razmerja.

ODLOK
o ustanovitvi skupnega Sveta za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu za Občino Bled
in Občino Gorje (SPV-BG)

42. člen

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
43. člen
(uskladitev koncesijskih pogodb)
Koncesionar, ki je pridobil koncesijo za graditev in upravljanje omrežja za distribucijo zemeljskega plina v Občini
Bled na podlagi Odloka o podelitvi koncesije za graditev, distribucijo zemeljskega plina, upravljanje in vzdrževanje plinske
infrastrukture v Občini Bled (Uradni list RS, št. 61 z dne 6. 7.
2000) nadaljuje z opravljanjem javne službe, ki je predmet
tega odloka, pri čemer se z aneksom k obstoječi koncesijski
pogodbi ali z novo koncesijsko pogodbo uredijo področja, ki
jih predpisi, ki so bili sprejeti po podpisu koncesijskih pogodb,
urejajo na novo.
Koncedent v roku 6 mesecev po objavi tega odloka s
koncesionarjem z aneksom k obstoječi koncesijski pogodbi ali z
novo koncesijsko pogodbo uskladi obstoječo koncesijsko pogodbo s tem odlokom in predpisi, na podlagi katerih je bil sprejet ta
odlok. Z aneksom oziroma novo pogodbo se uredi tudi:
– ugotovitev o načinu prenehanja javne službe dejavnosti
dobave plina;
– morebiten način podaljšanja koncesijske pogodbe;
– uskladitev pravic, obveznosti in dajatev na takšen način
in na podlagi novega izračuna rentabilnosti koncesionarja, da se
njegov ekonomski in konkurenčni položaj ne bo poslabšal zaradi
sprememb zakonov in drugih predpisov Evropske skupnosti ali
Republike Slovenije, ki so bili sprejeti po podpisu koncesijske
pogodbe.
44. člen
(prenehanje veljavnosti odlokov)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o
načinu izvajanja gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina na območju Občine Bled (Uradni list RS, št. 43 z dne
24. 5. 2000) in Odlok o podelitvi koncesije za graditve, distribucijo zemeljskega plina, upravljanje in vzdrževanje plinske infrastrukture v Občini Bled (Uradni list RS, št. 61 z dne 6. 7. 2000).
45. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

1. člen
S tem odlokom se v Občini Bled in v Občini Gorje ustanovi skupni Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v
nadaljnjem besedilu: Svet).
2. člen
Svet je organ, ki ga sestavljajo predstavniki Občine Bled
in Občine Gorje, Občinskega sveta Občine Bled in Občine
Gorje, uporabnikov in izvajalcev nalog s področja preventive
in vzgoje v cestnem prometu.
3. člen
(1) Svet ima predsednika in 9 članov, ki jih imenujeta
župana Občine Bled in Občine Gorje.
(2) Svet sestavljajo:
– en predstavnik Občinskega sveta Občine Bled,
– en predstavnik Občinskega sveta Občine Gorje,
– en predstavnik Osnovne šole Gorje, mentor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v osnovni šoli,
– en predstavnik Vrtca Gorje,
– en predstavnik Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja
Bled, mentor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v
osnovni šoli,
– en predstavnik Vrtca Bled,
– en predstavnik Združenja šoferjev in avtomehanikov
Bled,
– en predstavnik Zdravstvenega doma Bled,
– en predstavnik Policijskega oddelka Bled.
(3) Župana Občine Bled in Občine Gorje imenuje člane
Sveta iz vrst uporabnikov in izvajalcev na podlagi predlogov
uporabnikov in izvajalcev iz drugega odstavka tega člena.
(4) Župana Občine Bled in Občine Gorje imenujeta predsednika izmed predlaganih kandidatov oziroma kandidatk (v
nadaljevanju: kandidat). Kandidata lahko predlagajo subjekti
navedeni v drugem odstavku 3. člena tega odloka. Predlagani
kandidat mora izpolnjevati naslednje:
– da je občan s stalnim bivališčem v eni od občin ustanoviteljic,
– da ima veselje do dela na tem področju,
– podati pisno soglasje.
Mandatna doba Sveta in predsednika traja štiri leta.
4. člen
Članom Sveta začne teči mandatna doba z dnem konstituiranja.

Št. 039-4/2008
Bled, dne 21. maja 2008
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

5. člen
Svet sprejme poslovnik, s katerim določi način dela Sveta.
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6. člen
Na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu ima
Svet predvsem naslednje naloge:
– ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na ravni
Občine Bled in Občine Gorje,
– predlaga občinskima svetoma Občine Bled in Občine
Gorje v sprejem programe za varnost cestnega prometa in
ustrezne ukrepe za njegovo izvajanje,
– koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa v Občini Bled in Občini Gorje, predvsem
pa skrbi za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje
in obveščanje udeležencev cestnega prometa,
– razširja prometno vzgojne publikacije in druga gradiva,
pomembna za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
– sodeluje z osnovnima šolama in vrtcema v Občini Bled
in Občini Gorje,
– na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu
sodeluje z ministrstvom, pristojnim za promet,
– organizira akcije, razprave, strokovna predavanja, delavnice, razstave in predstavitve s področja varnosti cestnega
prometa.
7. člen
Strokovne, tehnične in administrativne naloge za Svet
opravlja občinska uprava Občine Bled.
8. člen
Sredstva za financiranje nalog preventive in vzgoje v
cestnem prometu v Občini Bled in Občini Gorje se zagotavljajo s proračunom Občine Bled in Občine Gorje in iz drugih
sredstev.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Župana Občine Bled in Občine Gorje imenujeta Svet po
določilih tega odloka v roku trideset dni od njegove uveljavitve.
10. člen
Poslovnik iz 5. člena tega odloka sprejme Svet v roku
trideset dni od njegove konstitutivne seje.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
(Uradni list RS, št. 45/97).
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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MINISTRSTVA
2410.

Pravilnik o zaključnem izpitu

Na podlagi drugega odstavka 75. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06)
minister za šolstvo in šport izdaja

PRAVILNIK
o zaključnem izpitu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se predpiše izpitni red, s katerim se določajo pogoji, način in postopek opravljanja zaključnega izpita
v izobraževalnih programih nižjega in srednjega poklicnega
izobraževanja, imenovanje ter sestavo in pristojnosti komisij in
priznavanje izpitov.
2. člen
(podlage za izvajaje zaključnega izpita)
Zaključni izpit se opravlja v skladu z izobraževalnim programom in šolskimi pravili o zaključnem izpitu (v nadaljnjem
besedilu: šolska pravila).
Šolska pravila določi ravnatelj, po predhodni pridobitvi
mnenja učiteljskega zbora in obsegajo:
– naloge in navodila za delo šolskih izpitnih komisij, nadzornih učiteljev in mentorjev, koledar aktivnosti na šoli (predmet,
kraj in datum opravljanja zaključnega izpita, prostor, sestavo
šolske izpitne komisije, nadzorne učitelje, ocenjevalce pisnega
izpita, mentorje izpraševalce, seznam prijavljenih kandidatov,
roke in način obveščanja,
– pravila o varovanju izpitne tajnosti,
– prilagoditve za kandidate s posebnimi potrebami in druge kandidate,
– izpitni red šole, kršitve izpitnega reda,
– postopek prijave in odjave kandidata od zaključnega
izpita ali posameznega izpita,
– način priprave šole na izpit,
– postopek priprave gradiv za izpit,
– način izvedbe izpitov in ocenjevanja,
– pravila in postopek vpogledov v izpitno dokumentacijo,
– hišni red za čas opravljanja zaključnega izpita,
– druga pravila.
Šola seznani kandidate s šolskimi pravili, postopkom
opravljanja izpitov, pravicami in dolžnostmi ter s posledicami
kršitve pravil najkasneje do izpitnega roka.
II. OPRAVLJANJE ZAKLJUČNEGA IZPITA

Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

3. člen
(zgradba zaključnega izpita)
Zaključni izpit obsega izpit iz:
– slovenščine (italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanem območju), ki se opravlja v skladu z izpitnim
katalogom ustno in pisno, in
– zaključnega dela, ki se opravlja kot izdelek oziroma
storitev z zagovorom.
Ključne in poklicne kompetence, način opravljanja izpita
in ocenjevanje določa ustrezni izpitni katalog.

Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.

4. člen
(opravljanje zaključnega izpita)
Zaključni izpit lahko opravlja kandidat, ki je uspešno končal zaključni letnik nižjega oziroma srednjega poklicnega izobraževanja oziroma je dosegel predpisano število kreditnih točk
in je opravil druge s programom določene obveznosti.

Št. 039-5/2008
Bled, dne 21. maja 2008

Št. 039-8/2008-4
Gorje, dne 29. maja 2008
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Izpiti zaključnega izpita se lahko opravljajo v različnih
izpitnih rokih, vendar največ trikrat v letu.
Kandidat lahko zaključni izpit ali posamezni izpit popravlja
ali izboljšuje večkrat.
5. člen
(priznavanje opravljenih izpitov)
Kandidatu, ki si je pridobil srednjo poklicno ali enakovredno
izobrazbo po prejšnjih predpisih oziroma je pri zaključku izobraževanja opravil izpit iz prve izpitne enote, se pri pridobitvi novega
naziva srednje poklicne izobrazbe prizna slovenščina (italijanščina oziroma madžarščina na narodno mešanem območju), ne
glede na način zaključka izobraževanja, ki je tedaj veljal.
Kandidatu, ki je opravil enakovreden izpit iz druge in tretje
izpitne enote zaključnega izpita po drugem programu, se to
prizna kot uspešno opravljen izpit iz zaključnega dela.
Če je kandidat opravil izpit samo iz druge ali samo iz
tretje izpitne enote, se mu prizna sorazmeren del izpita iz
zaključnega dela.
Kandidatu iz prvega odstavka tega člena se prizna zaključno delo, če so vsebine enakovredne v obsegu najmanj 70%.
Če na podlagi dokumenta o zaključku izobraževanja ni
možno priznati ocene, se prizna ocena, ki jo je kandidat dosegel v zaključnem letniku.
6. člen
(oprostitev opravljanja izpita)
Kandidat, ki je v zaključnem letniku pri slovenščini (italijanščini oziroma madžarščini), dosegel oceno odlično, je pri
zaključnem izpitu oproščen opravljanja tega izpita.
7. člen
(prilagoditve opravljanja zaključnega izpita)
Kandidatom s posebnimi potrebami šola prilagodi opravljanje zaključnega izpita v skladu z odločbo o usmeritvi, izdani
na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo). Možne
so naslednje prilagoditve:
– podaljšan čas opravljanja izpita,
– zagotovitev posebnega prostora, prilagoditev v prostoru
oziroma prostora in prilagoditev opreme,
– opravljanje izpita s pomočjo računalnika in uporaba
posebnih pripomočkov,
– opravljanje izpita s pomočjo pomočnika,
– prilagoditev oblike izpitnega gradiva,
– prilagoditev načina opravljanja praktičnega dela zaključnega izpita.
Drugim kandidatom, ki zaradi nezgode, nenadne bolezni
oziroma poškodbe in podobno, potrebujejo prilagojen način izvajanja zaključnega izpita, se opravljanje zaključnega izpita prilagodi na enak način kot kandidatom s posebnimi potrebami.
8. člen
(izvajalci)
Izvajalci zaključnega izpita so šole in organizacije za izobraževanje odraslih (v nadaljnjem besedilu: šola), ki izvajajo
ustrezni izobraževalni program.
III. ORGANI ZA IZVEDBO ZAKLJUČNEGA IZPITA
9. člen
(Državna komisija za zaključni izpit)
Za koordinacijo zaključnih izpitov imenuje minister, pristojen za šolstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), Državno
komisijo za zaključni izpit (v nadaljnjem besedilu: Državna
komisija). Državno komisijo sestavljajo predsednik in osem
članov, in sicer:
– dva člana na predlog poklicnih šol,
– dva člana na predlog pooblaščenih zbornic,
– en član na predlog reprezentativnih sindikatov,
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– en član izmed strokovnih delavcev ministrstva, pristojnega za šolstvo,
– en član na predlog Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje,
– en član na predlog Zavoda Republike Slovenije za
šolstvo,
– en član kot predstavnik strokovne javnosti na podlagi
javnega poziva.
Državna komisija ima sedež na Državnem izpitnem centru, ki zanjo opravlja tehnična in administrativna dela in vzdržuje informacijski sistem.
Mandat Državne komisije traja štiri leta.
Državna komisija uredi svoje delo s poslovnikom.
10. člen
(naloge Državne komisije)
Državna komisija:
– koordinira, usklajuje in spremlja pripravo in izvedbo
zaključnega izpita,
– določi, v skladu s šolskim koledarjem ministra, koledar
zaključnega izpita,
– na predlog zbornic in reprezentativnih sindikatov določi
seznam članov šolskih komisij za zaključni izpit in šolskih izpitnih komisij za zaključni izpit iz vrst delodajalcev,
– sprejme vmesno in letno poročilo o zaključnem izpitu.
11. člen
(sestava, imenovanje in naloge šolske komisije
za zaključni izpit)
Zaključni izpit na šoli vodi šolska komisija za zaključni
izpit (v nadaljnjem besedilu: šolska komisija), ki jo sestavljajo:
predsednik, namestnik in najmanj trije člani, od katerih je lahko
eden iz vrst delodajalcev iz seznama, ki ga določi Državna
komisija. Člani imajo namestnike.
Predsednik šolske komisije je ravnatelj, v organizacijah za
izobraževanje odraslih pa vodja izobraževanja odraslih.
Ravnatelj izmed strokovnih delavcev šole imenuje namestnika predsednika, člane, njihove namestnike ter tajnika šolske komisije, ki za komisijo opravlja administrativna in strokovna dela.
V šolsko komisijo ne sme biti imenovana oseba, ki je s
katerim koli kandidatom, ki opravlja zaključni izpit na tej šoli,
v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vključno
drugega kolena, v svaštvu do vključno drugega kolena ali je
njegov posvojitelj ali posvojenec ali če je s kandidatom v zakonski zvezi ali z njim živi v zunajzakonski skupnosti ali registrirani
istospolni partnerski skupnosti. Pred imenovanjem predlagani
člani podpišejo izjavo o sorodstvenem ali podobnem razmerju
s kandidati, ki opravljajo zaključni izpit na tej šoli.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko ravnatelj
oziroma tajnik sodeluje v šolski komisiji in opravlja naloge, ki
niso povezane z izpitno tajnostjo.
Šolska komisija v sodelovanju z zbornicami in delodajalci
določi kraj opravljanja zaključnega dela.
Mandat šolske komisije traja eno šolsko leto.
12. člen
(šolska izpitna komisija)
Za izvedbo ustnega izpita, zagovora ali delovnega preizkusa pri zaključnem delu imenuje ravnatelj šolsko izpitno
komisijo za zaključni izpit (v nadaljnjem besedilu: šolska izpitna
komisija). Za izvedbo izpitov istega predmeta ali programske
enote lahko imenuje več šolskih izpitnih komisij.
V šolsko izpitno komisijo ne sme biti imenovana oseba,
ki je s katerim koli kandidatom, ki opravlja zaključni izpit na
tej šoli, v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do
vključno drugega kolena, v svaštvu do vključno drugega kolena
ali je njegov posvojitelj ali posvojenec ali če je s kandidatom
v zakonski zvezi ali z njim živi v zunajzakonski skupnosti ali
registrirani istospolni partnerski skupnosti. Pred imenovanjem
predlagani člani podpišejo izjavo o sorodstvenem ali podobnem
razmerju s kandidati, ki opravljajo zaključni izpit na tej šoli.
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Šolsko izpitno komisijo sestavljajo: predsednik, izpraševalec in najmanj en član. Eden od članov je lahko iz vrst
delodajalcev iz seznama, ki ga določi Državna komisija. Člani
imajo namestnike.
Izpraševalec je praviloma učitelj ustreznega strokovnega
področja, ki je dijaka poučeval v zaključnem letniku, pri zagovoru izdelka oziroma storitve pa je lahko tudi dijakov mentor.
Šolska izpitna komisija lahko deluje, če so prisotni predsednik, izpraševalec in najmanj en član.
Kandidatu postavlja vprašanja le izpraševalec.
Mandat šolske izpitne komisije traja eno šolsko leto.
IV. ZAKLJUČNI IZPIT
13. člen
(pisni del izpita)
Pisni del izpita traja v skladu z izpitnim katalogom najmanj
90 minut in največ 120 minut.
Pisni izpit nadzorujeta najmanj dva nadzorna učitelja, ki
ne smeta biti učitelja slovenščine (italijanščine oziroma madžarščine).
14. člen
(ustni del izpita)
Ustni del izpita traja največ 20 minut.
Dijak odgovarja na vprašanja iz izpitnega listka. Izpitni
listek lahko enkrat zamenja. Izpitni listki se vrnejo v komplet
izpitnih listkov.
15. člen
(zaključno delo)
Šola najkasneje do konca oktobra pripravi predlog za
zaključno delo in mentorje in s tem seznani kandidate in delodajalce.
Zaključno delo in mentorja potrdi šolska komisija najkasneje do konca decembra tekočega šolskega leta in s sklepom
seznani kandidate.
Zaključno delo lahko dijak opravi pred zaključkom pouka
v zaključnem letniku.
Zaključno delo se lahko izvaja individualno ali skupinsko,
v šoli ali pri delodajalcu.
Mentor svetuje, spremlja in zagotavlja samostojno izdelavo
izdelka oziroma storitve. Mentor tudi preverja ali kandidat upošteva pravila o varstvu pri delu in pravila o varovanju zdravja.
V. IZPITNI ROKI IN RAZPOREDITEV IZPITOV
16. člen
(koledar zaključnega izpita)
Izpitni roki za opravljanje zaključnega izpita so: spomladanski, jesenski in zimski.
Državna komisija najkasneje do konca oktobra v skladu s
šolskim koledarjem ministra določi koledar zaključnega izpita,
ki ga objavi na oglasni deski ali drugem vidnem mestu v šoli in
na spletni strani šole.
Podrobnejšo razporeditev opravljanja zaključnega izpita
objavi šolska komisija najkasneje do 31. decembra za tekoče
šolsko leto.
17. člen
(opravljanje izpitov)
Kandidat lahko opravlja izpite zaključnega izpita v različnih izpitnih rokih.
Izpite zaključnega izpita lahko izboljšuje ali popravlja večkrat.
Kandidat opravlja ustni in pisni del izpita v različnih dneh,
vendar v istem izpitnem roku.
Kandidat lahko izpit iz zaključnega dela opravlja v enem
dnevu.
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VI. OCENJEVANJE IN DOLOČANJE SPLOŠNEGA USPEHA
18. člen
(ocenjevanje)
Ključne in poklicne zmožnosti se v skladu z izobraževalnim programom ocenjujejo z ocenami od 1 do 5 oziroma od 2
do 5 in opisno oceno: »ni opravil«.
Ocene od 2 do 5 so pozitivne ocene.
Kandidat, ki ne doseže pozitivne ocene, izpita ne opravi.
Pisni del izpita ocenjuje en ocenjevalec, če Državna komisija ne določi še drugega ocenjevalca. Če pisni del izpita ocenjujeta dva ocenjevalca in se število točk razlikuje, se izračuna
povprečje, matematično zaokroženo navzgor.
Ustni del izpita in zagovor ocenjuje šolska izpitna komisija.
19. člen
(določanje končne ocene)
Končno oceno kandidata pri posameznem izpitu zaključnega izpita določi šolska izpitna komisija na predlog izpraševalca, po
opravljenem ustnem izpitu oziroma zagovoru.
Če se člani šolske izpitne komisije s predlogom ne strinjajo,
se izvede usklajevanje. Če usklajevanje ni uspešno, o oceni
glasujejo. Če je rezultat glasovanja neodločen, odloči glas izpraševalca.
Kandidata seznani z oceno predsednik šolske izpitne komisije.
20. člen
(splošni učni uspeh)
Kandidat opravi zaključni izpit, ko doseže pozitivno oceno pri
vseh izpitih zaključnega izpita.
Kandidat, ki doseže najvišje možno število točk, doseže
izjemen splošni uspeh.
Splošni uspeh pri zaključnem izpitu se določi v točkah tako,
da se seštejejo ocene izpitov in vsota deli s številom izpitov in
zaokroži na eno decimalko.
21. člen
(spričevalo o zaključnem izpitu)
Kandidatu, ki je opravil zaključni izpit, izda šola spričevalo o
zaključnem izpitu in obvestilo o uspehu pri zaključnem izpitu.
Kandidatu, ki je opravil zaključni izpit z izjemnim splošnim
uspehom, izda šola spričevalo o zaključnem izpitu s pohvalo.
Če kandidat zaključnega izpita ne opravi, ali ne opravi posameznega izpita, dobi obvestilo o uspehu pri zaključnem izpitu.
Spričevalo oziroma obvestilo o uspehu in priloga k spričevalu se izdajajo v skladu z določbami pravilnikov, ki urejajo šolsko
dokumentacijo in obrazce javnih listin.
22. člen
(izpitna tajnost)
Rezultati posameznega dela izpita so do razglasitve rezultatov izpitna tajnost.
VII. KRŠITVE PRAVIL
23. člen
(vrste ukrepov)
Zaradi kršitev izpitnega reda šole se lahko izrečejo naslednji ukrepi:
– opomin in
– prekinitev dela izpita ali izpita.
V primeru zamenjave identitete kandidata se izpit prekine
in razveljavijo vsi izpiti zaključnega izpita.
24. člen
(postopek izrekanja ukrepov)
Ukrepi se praviloma stopnjujejo.
Opomin izreče nadzorni učitelj oziroma mentor, prekinitev
dela izpita ali izpita in razveljavitev izpitov zaključnega izpita pa
šolska komisija.
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V primeru kršitve nadzorni učitelj oziroma mentor ugotovitve zapiše v zapisnik o zaključnem izpitu in o njih nemudoma obvesti predsednika šolske komisije, ki ugotovi dejansko stanje.
O ukrepu odloči šolska komisija tako, da kandidatu v 24
urah po ugotovitvi kršitve izda sklep o prekinitvi izpita oziroma
razveljavitvi vseh izpitov zaključnega izpita.
Šolska komisija o vseh ukrepih zoper kršitelje obvesti Državno komisijo.
VIII. VARSTVO PRAVIC KANDIDATOV
25. člen
(pritožba na postopek)
Če so bile pri opravljanju zaključnega izpita v šoli ali pri
delodajalcu kršene določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na
postopek izvedbe izpita, je dovoljena pritožba na šolsko komisijo
naslednji dan po izpitu.
Šolska komisija odloči o pritožbi v petih dneh od prejema
pritožbe.
Če šolska komisija ugotovi, da je pritožba utemeljena,
lahko na podlagi dokumentacije določi novo oceno oziroma
imenuje tričlansko komisijo, ki najkasneje v treh dneh ponovno
oceni znanje kandidata.
O datumu ponovne ocenitve šolska komisija obvesti kandidata najmanj en dan pred izpitom.
Odločitev šolske komisije je dokončna.
26. člen
(ugovor na oceno)
Postopek ugovora na oceno poteka v skladu z določbo
81. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju.
IX. POROČILO O ZAKLJUČNEM IZPITU
27. člen
(poročilo o zaključnih izpitih)
Na podlagi metodologije in rokovnika priprave poročila,
ki ju predlaga Državni izpitni center, Državna komisija sprejme
vmesno in letno poročilo o zaključnem izpitu za posamezno
šolsko leto.
Državna komisija pošlje letno poročilo ministru, Strokovnemu svetu Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, Strokovnemu svetu Republike Slovenije za splošno
izobraževanje ter pristojnim zbornicam najkasneje do 31. maja
v naslednjem koledarskem letu.
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31. člen
(začetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za
jesenski izpitni rok zaključnega izpita 2008, razen 3., 5. in
20. člena tega pravilnika, ki se začnejo uporabljati z dnem
uveljavitve tega pravilnika.
Št. 0070-25/2008
Ljubljana, dne 3. junija 2008
EVA 2006-3311-0049
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

2411.

Odredba o prepovedi prometa na cestah

Na podlagi drugega odstavka 115. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 139/06 – ZORed in 37/08 ZVCP-1E) in
26. člena Zakona o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS,
št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za
notranje zadeve

ODREDBO
o prepovedi prometa na cestah
1. člen
(1) S to odredbo se v ponedeljek, 9. junija 2008, od 18. do
22. ure in v torek, 10. junija 2008, od 13. do 17. ure prepove
ves promet na naslednjih cestah:
1. A2 Podtabor–Vodice;
2. G2-104 Kranj–Sp. Brnik;
3. LC-183090 Polica–Kranj zahod–Kokrica;
4. R2-410 Kranj–Kokrica.
(2) Od ponedeljka, 9. junija 2008, od 9. ure, do torka,
10. junija 2008, do 17. ure se prepove ves promet na cesti
LC-183080 Kokrica–Brdo–Britof.

29. člen
(prenehanje veljavnosti določb)
Z dnem uporabe tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
zaključnem izpitu v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju
(Uradni list RS, št. 102/99, 50/01 in 53/01), uporablja pa se še za
vajence do zaključka izobraževanja v dualni organizaciji srednjega poklicnega izobraževanja, in sicer do izteka zakonskega roka
za izobraževanje vajencev po tovrstnih programih.

2. člen
Prepoved prometa iz prejšnjega člena ne velja, če je
vožnja potrebna:
1. zaradi reševanja človeških življenj;
2. zaradi preprečitve ali odprave neposredne nevarnosti
za ljudi;
3. zaradi preprečitve ali odprave velike materialne škode
ali onesnaženja okolja;
4. zaradi vleke ali odvoza vozila, ki zaradi okvare ne more
nadaljevati vožnje in je ustavljeno na vozišču ali na delu ceste
zunaj vozišča in s tem ovira ali ogroža promet. Vleko ali odvoz
lahko v tem primeru opravi le za to dejavnost registrirana fizična
ali pravna oseba, vendar le do najbližjega mesta, primernega
za izločitev vozila;
5. zaradi vleke ali odvoza vozila, ki iz drugih razlogov (sodelovanje na protestu ali drugo) ovira ali ogroža promet. Vleko
ali odvoz v tem primeru opravi le za to dejavnost registrirana fizična ali pravna oseba, oziroma pravna ali fizična oseba, ki ji to
odredi Policija ali Prometni inšpektorat Republike Slovenije;
6. zaradi prevoza in zagotavljanja varnosti varovanim
osebam, ki jih prevaža in varuje policija.

30. člen
(zaključni izpit iz treh predmetov)
Ne glede na določbo 3. člena tega pravilnika, obsega
zaključni izpit še izpit iz strokovno teoretičnega predmeta, če
je tako določeno v izobraževalnem programu.

3. člen
(1) Od nedelje, 8. junija 2008, od 24. ure, do torka 10. junija 2008 do 17. ure je prepovedano parkiranje in ustavljanje
vseh vozil v širini 200 metrov levo in desno od vseh cest navedenih v 1. členu te odredbe.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
(izvajanje nalog Državne izpitne komisije)
Naloge Državne izpitne komisije za izvedbo praktičnega
dela zaključnega izpita v dualni organizaciji opravlja Državna
komisija.
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(2) Od ponedeljka, 9. junija 2008, od 24. ure do torka
10. junija do 16. ure je prepovedano parkiranje na naslednjih
ulicah v Ljubljani:
1. Gosposvetska cesta;
2. Slovenska cesta;
3. Šubičeva ulica;
4. Beethovnova ulica;
5. Cankarjeva cesta;
6. Prešernova cesta od Šubičeve ulice do Tivolske ceste;
7. Prežihova ulica;
8. Novi trg;
9. Cesta 27. aprila;
10. Metelkova ulica;
11. Tabor med Metelkovo ulico in Maistrovo ulico;
12. Maistrova ulica;
13. Masarykova cesta;
14. Trg OF;
15. Emonska cesta od Zoisove ceste do Rimske ceste;
16. Trg francoske revolucije;
17. Vegova ulica;
18. Turjaška ulica;
19. Roška cesta;
20. Ambrožev trg;
21. Poljanska cesta od Roške ceste do Ambroževega
trga;
22. Rozmanova ulica;
23. Trubarjeva cesta od Rozmanove ulice do Njegoševe
ceste in
24. Hrvatski trg.
4. člen
(1) V ponedeljek, 9. junija 2008, od 18. do 22. ure in v
torek, 10. junija 2008 od 9. do 17. ure se na določenih cestah
prepove promet tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja
dovoljena masa presega 3.500 kg, ter vseh vozil, ki prevažajo
nevarno blago.
(2) Prepoved prometa iz prejšnjega odstavka velja na naslednjih cestah:
1. A2 Predor Karavanke–Radovljica;
2. G1-8 Radovljica–Črnivec;
5. H1 Črnivec–Peračica;
6. A2 Peračica–Ljubljana (Šentvid);
7. GI-8 Ljubljana (Šentvid)–Ljubljana (obvoznica);
8. G2-104 Kranj–Mengeš;
9. R1-211 Kranj–Ljubljana.
(3) Od torka, 10. junija 2008, od 9. do 17. ure se na določenih cestah prepove promet tovornih vozil in skupin vozil, katerih
največja dovoljena masa presega 3.500 kg, ter vseh vozil, ki
prevažajo nevarno blago.
(4) Prepoved prometa iz prejšnjega odstavka velja na naslednjih cestah:
1. Celovška cesta v Ljubljani, od križišča z obvoznico do
križišča s Tivolsko cesto (križišče Delavski dom);
2. Tivolska cesta v Ljubljani, od križišča z Dunajsko cesto
(križišče Bavarski dvor) do križišča s Tržaško cesto (križišče
Trg MDB);
3. Aškerčeva cesta;
4. Zoisova cesta;
5. Karlovška cesta, od križišča z Zoisovo cesto do križišča
z Roško cesto;
6. Roška cesta;
7. Poljanska cesta, od križišča z Glonarjevo ulico do Ambroževega Trga;
8. Rozmanova ulica;
9. Trubarjeva ulica, od Rozmanove ulice do Njegoševe
ulice;
10. Zaloška cesta, od Njegoševe ulice do Grablovičeve
ulice;
11. Njegoševa ulica;
12. Masarykova ulica;
13. Trg OF;
14. Streliška ulica;

Št.

56 / 6. 6. 2008 /

Stran

6181

15. Cesta Slovenskih kmečkih uporov;
16. Cesta 27. aprila, od Rožna dolina – cesta V do Škrabčeve ulice.
5. člen
Prepoved prometa iz prejšnjega člena ne velja, če je vožnja
potrebna:
1. zaradi reševanja človeških življenj;
2. zaradi preprečitve ali odprave neposredne nevarnosti
za ljudi;
3. zaradi preprečitve ali odprave velike materialne škode
ali onesnaženja okolja;
4. zaradi vleke ali odvoza vozila, ki zaradi okvare ne more
nadaljevati vožnje in je ustavljeno na vozišču ali na delu ceste
zunaj vozišča in s tem ovira ali ogroža promet. Vleko ali odvoz
lahko v tem primeru opravi le za to dejavnost registrirana fizična
ali pravna oseba, vendar le do najbližjega mesta, primernega
za izločitev vozila;
5. zaradi vleke ali odvoza vozila, ki iz drugih razlogov (sodelovanje na protestu ali drugo) ovira ali ogroža promet. Vleko ali
odvoz v tem primeru opravi le za to dejavnost registrirana fizična
ali pravna oseba, oziroma pravna ali fizična oseba, ki ji to odredi
Policija ali Prometni inšpektorat Republike Slovenije;
6. za reportažna vozila radijskih in televizijskih medijev, če
je to v interesu obveščanja javnosti;
7. zaradi dostave naftnih derivatov na bencinske servise.
6. člen
Policisti lahko dovolijo promet, parkiranje ali ustavljanje
vozil, za katera velja prepoved, pred iztekom časa, določenega v 1., 3. in 4. členu te odredbe. Obvestilo o tem se objavi v
medijih.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 24-97/2007/148 (212-07)
Ljubljana, dne 3. junija 2008
EVA 2008-1711-0045
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

POPRAVKI
2412.

Popravek Odloka o občinskem lokacijskem
načrtu za del območja Grenc v Škofji Loki

POPRAVEK
Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del
območja Grenc v Škofji Loki
(Uradni list RS, št. 115/07)
V Odloku o občinskem lokacijskem načrtu za del območja
Grenc v Škofji Loki (Uradni list RS, št. 115/07, 14. 12. 2007)
se besedilo sedmega odstavka 12. člena popravi tako, da se
pravilno glasi:
»(7) Dovoz je s ceste b in dovozne ceste do betonarne
oziroma z bodoče severne obvoznice po njeni dograditvi, peš
dostopi so s ceste b in regionalne ceste.«
Besedilo tretjega odstavka 14. člena se popravi tako, da
se pravilno glasi:
»(3) Gradbene parcele so dostopne neposredno s cest
a, b, c in dovozne ceste do betonarne. Prometno omrežje in
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prometne ureditve vsake gradbene parcele morajo omogočiti
neoviran dostop do parkirišč in vhodov za obiskovalce ter servisni in urgentni dostop in dostop za gasilce.«
Besedilo 24. člena – etape izvajanja – se popravi tako, da
se pravilno glasi:
»(1) Etape izvajanja občinskega lokacijskega načrta so:
– rušitev obstoječih objektov, prestavitev primarnega vodovoda, kabliranje SN električnega omrežja, gradnja cest a, b
in c,
– gradnja objektov, komunalne in energetske infrastrukture,
urejanje zunanjih površin in rekonstrukcija regionalne ceste.
(2) Etape iz prejšnjega odstavka se lahko izvajajo ločeno
ali sočasno, tudi v več podetapah.
(3) Gradnja objektov št. 1 in 2 je pogojena s prestavitvijo
glavnega napajalnega vodovoda, gradnjo ceste a in pripadajočega infrastrukturnega omrežja. Gradnja zahodnega dela objekta
št. 2 bo možna po predhodni prestavitvi in kabliranju 110 kV
daljnovoda.
(4) Gradnja objekta št. 3 je pogojena s prestavitvijo električnih kablovodov in daljnovodov, z gradnjo cest a in b ter
pripadajočega infrastrukturnega omrežja.
(5) Gradnja objekta št. 4 je pogojena z gradnjo ceste b in
priključka na dovozno cesto do betonarne in pripadajočega infrastrukturnega omrežja. Gradnja zahodnega dela objekta št. 4 bo
možna po predhodni prestavitvi in kabliranju 110 kV daljnovoda.
(6) Do pričetka izvajanja posegov, ki so opredeljeni s tem
odlokom, se na ureditvenem območju ohranja sedanja namembnost prostora.«
Besedilo 27. člena – obveznosti investitorjev in izvajalcev
– se popravi tako, da se pravilno glasi:
»Investitorji in izvajalci so dolžni:
– zgraditi prometno in komunalno infrastrukturo znotraj
OLN sočasno z izgradnjo objektov in zunanjih ureditev,
– urediti pripadajoče zelene površine sočasno z dograditvijo objektov in infrastrukture,
– predvideti in izvesti vse ukrepe za varstvo okolja in zaščito Sušice pred škodljivimi vplivi,
– predvideti in izvesti vse ukrepe, da izvajanje lokacijskega načrta ne bo škodljivo vplivalo na sosednja zemljišča ter na
poslabšanje bivalnih in delovnih razmer v okolici,
– pri izdelavi projektne dokumentacije za prometno in komunalno infrastrukturo ter za objekt in zunanje ureditve gradbene parcele št. 4, je potrebno upoštevati predvidene prometne
ureditve severne (selške) obvoznice s priključkom na regionalno
cesto v krožnem križišču; vsi posegi na gradbeni parceli št. 4
morajo biti zasnovani tako, da omogočajo kasnejšo izgradnjo
severne obvoznice in krožnega križišča na regionalni cesti, v
delu, ki posega na območje gradbene parcele št. 4,
– v primeru odvajanja očiščenih odpadnih in padavinskih
vod v Sušico morajo investitorji, pred izdajo gradbenega do-
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voljenja za objekte in spremljajoče ureditve, pridobiti vodno
soglasje,
– za vse posege na območju državne ceste in v njenem varovalnem pasu (ureditev križišč z državno cesto, komunalnih vodov idr.), je treba, v skladu z veljavnim Zakonom o javnih cestah,
pridobiti projektne pogoje (na podlagi ustrezne idejne zasnove
ter strokovnih podlag – idejnega projekta, prometne študije,
prometno tehničnega dimenzioniranja križišč idr.) ter soglasje
in dovoljenje Direkcije RS za ceste k projektni dokumentaciji
(k projektu PGD in PZI) za posege na državni cesti in ureditev
križišč z državno cesto še pred izdajo gradbenega dovoljenja
in pred začetkom del na državni cesti. Ustrezna ureditev križišč
z državno cesto za potrebe občinskega lokacijskega načrta je
pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja za objekte na območju
občinskega lokacijskega načrta.«
Št. 35013-0004/2005
Škofja Loka, dne 22. maja 2008
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

PREKLICI
2413.

Preklic Pravilnika o merilih in kriterijih
za izračun takse ob priključitvi na javno
kanalizacijo in vodovod v Občini Gorenja vas
- Poljane

Preklic
Preklicujemo Pravilnik o merilih in kriterijih za izračun takse
ob priključitvi na javno kanalizacijo in vodovod v Občini Gorenja
vas - Poljane, ki ga je Občina Gorenja vas - Poljane objavila v
Uradnem listu RS, št. 58-2661/00 z dne 29. 6. 2000 in Pravilnik
o dopolnitvi Pravilnika o merilih in kriterijih za izračun takse ob
priključitvi na javno kanalizacijo in vodovod v Občini Gorenja
vas - Poljane, ki ga je Občina Gorenja vas - Poljane objavila v
Uradnem listu RS, št. 104-4470/06 z dne 9. 10. 2006.
Št. 354-040/2008-001
Gorenja vas, dne 30. maja 2008
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.
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VSEBINA
2339.
2340.
2341.
2342.
2343.
2344.
2345.

2346.

2347.
2410.
2348.
2349.

2411.

2350.
2351.

2352.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (ZMCGZ)
Zakon o lastninskem preoblikovanju deleža zavarovalnic, do katerega so upravičene fizične osebe
(ZLPDZ)
Zakon o soodločanju delavcev pri čezmejnih združitvah kapitalskih družb (ZSDČZKD)
Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki
(ZSIRB)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2A)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-B)
Zakon o varnosti cestnega prometa (uradno prečiščeno besedilo) (ZVCP-1-UPB5)

2360.
6009

2361.

6011

2362.

6012
6015
6018
6019
6021

6080

MINISTRSTVA

Pravilnik o določitvi objekta in okoliša objekta Policije na lokaciji Gmajnice ter ukrepih za njegovo
varovanje
Pravilnik o zaključnem izpitu
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o policijskih pooblastilih
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o vsebini, obliki in načinu vodenja registra društev,
registra podružnic tujih društev in evidence društev
v javnem interesu
Odredba o prepovedi prometa na cestah

2409.

2353.
2354.
2355.
2356.
2357.
2358.
2359.

2368.

6083

2371.

6085
6180

2372.
2373.

2374.
6087
2375.
6089
6090

2376.
2377.

BLED

Odlok o načinu izvajanja in o podelitvi koncesije
lokalne gospodarske javne službe sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega
plina na območju Občine Bled
Odlok o ustanovitvi skupnega Sveta za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu za Občino Bled in
Občino Gorje (SPV-BG)

2366.

2369.
2370.

OBČINE
2408.

2365.

6083
6177

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v
Celju
Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja petega
odstavka 29. člena in drugega odstavka 30. člena
Zakona o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS,
št. 60/06)
Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe v obravnavo

2364.

2367.

VLADA

Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center za obnovljive vire energije in varstvo okolja

2363.

CELJE

Odlok o oglaševanju v Mestni občini Celje
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Medlog zahod – servisne dejavnosti Pišek
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Spodnja
Dobrova

GORJE

Odlok o občinskem prazniku Občine Gorje
Odlok o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Gorje za leto 2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Gorje,
Zgornje Gorje
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Gorje

Razpis predčasnih volitev v Občinski svet Občine
Izola
Razpis predčasnih volitev predstavnikov italijanske
narodne skupnosti v Občinski svet Občine Izola

6091

2380.

6091
6091

2381.

Sklep o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega
javnega dobra

2382.

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine
Medvode za leto 2008

2383.

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za stanovanjsko naselje Tešanovci

6103

6107
6108
6108
6108

6109
6110
6110
6111
6112
6114

6121
6121

6121
6122

JESENICE

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana,
d.o.o.
Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

6101

6107

IZOLA

2379.

6098

6106

IVANČNA GORICA

Sklep o imenovanju člana Komisije za sprejem
otrok v vzgojno-varstveni zavod Vrtec Ivančna Gorica
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta I4/b SC
Novi center Ivančna Gorica

6176

6092

6105

DOBRNA

Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za
leto 2008

Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda »Zavod za šport Jesenice«

6172

6105

CERKNO

Odlok o spremembah Odloka o volitvah v svete
krajevnih skupnosti na območju Občine Cerkno
Pravilnik o dodelitvi enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka
Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Cerkno
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu
Občinskega sveta Občine Cerkno
Sklep o potrditvi mandata članice Občinskega sveta Občine Cerkno

2378.

BREŽICE

Sklep o določitvi cen storitev za programe v vrtcih
Občine Brežice
Sklep o uskladitvi cene za storitev »Pomoč družini
na domu«
Sklep o ukinitvi in vzpostavitvi javnega dobra

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Tehnološki park Celje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi JZ SOCIO – Javnega zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje
Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na
območju Mestne občine Celje

6122

LJUBLJANA

6122
6123

LJUBNO

6124

MEDVODE

6124

MORAVSKE TOPLICE

6125

Stran

2384.
2385.
2386.
2387.
2388.
2389.
2390.
2391.
2392.
2393.
2394.
2395.

2396.
2397.

2398.

2399.

2400.

2401.
2402.
2403.
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NOVA GORICA

2404.

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2007
Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Damber III
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šempas
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Solkan
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Milojke
Štrukelj Nova Gorica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Frana
Erjavca Nova Gorica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Dornberk
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Čepovan
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Branik
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje MIP križišče
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica

6127
6128
6128
6131

6138
6141

6148
6151
6155
6155

6156
6157

6157

ŠKOFJA LOKA

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrt
za posodobitev zbirnega mestnega kanala v Škofji
Loki

6157

ZREČE

Sklep o določitvi cene prispevka za števnino in
vzdrževalnino

6165

ŽALEC

Odlok o zavarovanju ribnika Vrbje z zaledjem za
krajinski park
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci
Občine Žalec
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna
šola Griže

2407.

2412.

2413.

6169
6170
6170
6171

POPRAVKI

Popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu
za del območja Grenc v Škofji Loki

6181

PREKLICI

Preklic Pravilnika o merilih in kriterijih za izračun
takse ob priključitvi na javno kanalizacijo in vodovod v Občini Gorenja vas - Poljane

6182

6144

ŠEMPETER - VRTOJBA

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Lada v
Šempetru pri Gorici

2406.

6135

ROGAŠKA SLATINA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo Rogaška
Slatina
Sklep o ukinitvi statuta javnega dobra v splošni
rabi

2405.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna
šola Petrovče
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna
šola Šempeter v Savinjski dolini
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda I. osnovna šola Žalec
Sklep o določitvi cen programov v JZ Vrtci Občine
Žalec

6165
6168
6168

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 56/08
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Mednarodni razpisi
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidence sindikatov
Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju
omejevanja konkurence
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Razširitve dnevnih redov
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Objave po Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Preklici
Potne listine in maloobmejne prepustnice preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

2043
2051
2091
2096
2099
2105
2107
2108
2109
2109
2110
2129
2131
2132
2132
2136
2137
2148
2149
2149
2151
2151
2151
2153
2155
2155
2156

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Republike Slove
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