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Zakon o plačilnih storitvah in sistemih
(ZPlaSS)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o plačilnih storitvah
in sistemih (ZPlaSS)
Razglašam Zakon o plačilnih storitvah in sistemih
(ZPlaSS), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na
seji 15. julija 2009.
Št. 003‑02‑7/2009‑5
Ljubljana, dne 23. julija 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O PLAČILNIH STORITVAH IN SISTEMIH (ZPlaSS)
1. POGLAVJE
SPLOŠNE DOLOČBE
1. PODPOGLAVJE
VSEBINA ZAKONA
1. člen
(predmet urejanja)
(1) Ta zakon ureja:
1. pogoje za ustanovitev, poslovanje, nadzor in preneha‑
nje plačilnih institucij,
2. pogoje za opravljanje plačilnih storitev v Republiki
Sloveniji,
3. pravice in obveznosti uporabnikov in ponudnikov plačil‑
nih storitev v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev in
4. pravila glede oblikovanja in upravljanja plačilnih sis‑
temov.
(2) S tem zakonom se določajo tudi sankcije za kršitev
obveznosti zaračunavanja stroškov in obveščanja v skladu z
Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2560/2001
z dne 19. decembra 2001 o čezmejnih plačilih v evrih
(UL L št. 344, z dne 28. 12. 2001, v nadaljnjem besedilu:
Uredba 2560/2001).

2. člen
(prenos in izvajanje predpisov EU)
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije pre‑
našajo naslednje direktive Evropskega parlamenta in Sveta:
1. Direktiva 2007/64/ES Evropskega parlamenta in Sve‑
ta z dne 13. novembra 2007 o plačilnih storitvah na notra‑
njem trgu in o spremembah direktiv 97/7/ES, 2002/65/ES,
2005/60/ES in 2006/48/ES ter o razveljavitvi Direktive 97/5/ES
(UL L št. 319, z dne 5. 12. 2007, v nadaljnjem besedilu: Direk‑
tiva 2007/64/ES);
2. Direktiva 98/26/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 19. maja 1998 o dokončnosti poravnave pri plačilih in
sistemih poravnave vrednostnih papirjev (UL L št. 166, z dne
11. 6. 1998, v nadaljnjem besedilu: Direktiva 98/26/ES);
3. Direktiva 2000/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 18. septembra 2000 o začetku opravljanja in opravljanju
dejavnosti ter nadzoru skrbnega in varnega poslovanja institucij
za izdajo elektronskega denarja (UL L št. 275, z dne 27. 10.
2000, v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2000/46/ES).
3. člen
(izključitev iz uporabe tega zakona)
(1) Ta zakon se ne uporablja za:
1. plačilne transakcije, izvršene izključno v gotovini nepo‑
sredno od plačnika do prejemnika plačila in brez posredovanja
posrednika;
2. plačilne transakcije od plačnika do prejemnika plačila
s posredovanjem zastopnika, pooblaščenega, da se pogaja ali
dogovori v imenu plačnika ali prejemnika plačila o prodaji ali
nakupu blaga ali storitev;
3. poklicni prevoz bankovcev in kovancev, vključno z
zbiranjem, obdelavo in dostavo;
4. nepoklicno zbiranje in dostavo gotovine v okviru nepri‑
dobitne ali dobrodelne dejavnosti;
5. storitve, kjer prejemnik plačila po izvršeni plačilni tran‑
sakciji v obliki plačila za blago ali storitve, na izrecno zahtevo
plačnika, ki jo je podal pred izvršitvijo plačilne transakcije,
plačniku izroči gotovino;
6. posle menjave denarja, ki se opravljajo kot menjava
gotovine za gotovino;
7. plačilne transakcije na podlagi enega od naslednjih
dokumentov:
– papirnih čekov v skladu z zakonom, ki ureja ček, ter
drugih papirnih listin, ki jih ureja zakonodaja držav članic, in
so po vsebini in učinkih podobne čekom v skladu z zakonom,
ki ureja ček,
– papirnih bonov in drugih papirnih potrdil, ki imetniku
omogočajo plačilo blaga ali storitev pri izdajatelju ali drugi
osebi, s katero se je izdajatelj dogovoril, da sprejme bone ali
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potrdila kot obliko plačila za blago ali storitve (na primer darilni
boni, boni za prehrano in druga podobna potrdila),
– papirnih potovalnih čekov,
– papirnih poštnih nakaznic;
8. plačilne transakcije, ki se opravijo med udeleženci plačil‑
nega sistema ali sistema za poravnavo vrednostnih papirjev in ki
izhajajo iz udeležbe v takšnem sistemu, ter plačilne transakcije,
ki se opravijo med udeleženci plačilnega sistema, poravnalnimi
agenti, klirinškimi agenti in centralnimi bankami ter ponudniki
plačilnih storitev, ki niso udeleženci plačilnega sistema;
9. plačilne transakcije v zvezi z izpolnjevanjem obvezno‑
sti in uveljavljanjem pravic iz vrednostnih papirjev, vključno z
izplačevanjem dividend ali drugimi izplačili na podlagi pravic iz
vrednostnih papirjev, ter plačilne transakcije v zvezi z odkupom
ali prodajo vrednostnih papirjev, če takšne transakcije izvede
član sistema za poravnavo vrednostnih papirjev ali druga ose‑
ba, ki lahko v skladu z veljavnimi predpisi opravlja investicijske
storitve in posle, storitve hrambe ali skrbniške storitve v zvezi
s finančnimi instrumenti strank;
10. tehnične storitve, ki podpirajo opravljanje plačilnih sto‑
ritev, vključno z obdelavo in shranjevanjem podatkov, storitvami
za varovanje zaupanja in zasebnosti, preverjanjem pristnosti
podatkov in oseb, zagotavljanjem informacijske tehnologije in
komunikacijske mreže, zagotavljanjem in vzdrževanjem termi‑
nalov in naprav, ki se uporabljajo za plačilne storitve, ter druge
podobne storitve, če ponudniki teh storitev v nobenem trenutku
nimajo možnosti neomejenega razpolaganja z denarnimi sred‑
stvi, ki se prenašajo;
11. plačilne transakcije, ki temeljijo na instrumentih, s ka‑
terimi se omogoča plačevanje za nakup blaga ali storitev:
– samo v prostorih izdajatelja ali
– v okviru omejene mreže ponudnikov blaga ali storitev, ki
so medsebojno povezani na podlagi trgovinskega sporazuma
z izdajateljem, ali
– za omejen izbor blaga ali storitev;
12. plačilne transakcije, izvršene s kakršnimi koli teleko‑
munikacijskimi, digitalnimi ali informacijsko‑tehnološkimi napra‑
vami, za plačilo vsebin, ki se dobavljajo na telekomunikacijske,
digitalne ali informacijsko‑tehnološke naprave in se uporabljajo
na teh napravah, pod pogojem, da upravljavec telekomunika‑
cijskega, digitalnega ali informacijsko tehnološkega sistema
vsebinam doda bistvene dodatne lastnosti v obliki dostopa,
prenosa ali iskalnih funkcij in zaradi tega ne deluje zgolj kot
posrednik med kupcem in ponudnikom vsebin;
13. plačilne transakcije, izvršene med ponudniki plačilnih
storitev, njihovimi zastopniki ali podružnicami za njihov račun;
14. plačilne transakcije, izvršene med nadrejeno družbo
in njenimi podrejenimi družbami, ali med podrejenimi družbami
iste nadrejene družbe, brez vmesnega posredovanja ponudni‑
ka plačilnih storitev, ki ni družba iz iste skupine;
15. storitve, povezane z dvigom gotovine na bankomatih,
ki jih zagotavljajo ponudniki, ki delujejo v imenu enega ali več
izdajateljev kartic, pri čemer ti ponudniki nimajo sklenjene okvir‑
ne pogodbe s stranko, ki dviguje denar s plačilnega računa, pod
pogojem, da ti ponudniki ne izvajajo drugih plačilnih storitev.
(2) Za plačilne transakcije na podlagi papirnih menic v
skladu z zakonom, ki ureja menico, ter drugih papirnih listin,
ki jih ureja zakonodaja držav članic, in so po vsebini in učinkih
podobne menicam na podlagi zakona, ki ureja menico, se
uporablja le 8. poglavje tega zakona.
(3) Banka Slovenije lahko s podzakonskim predpisom
podrobneje določi lastnosti storitev in plačilnih transakcij iz
prvega odstavka tega člena.
2. PODPOGLAVJE
OPREDELITEV POJMOV
4. člen
(opredelitev pojmov)
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
1. država članica je država članica Evropske unije ali dr‑
žava podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospo‑
darskega prostora (UL L št. 1 z dne 3. januarja 1994, str. 3);
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2. država sedeža pomeni državo članico, kjer je sedež
ponudnika plačilnih storitev;
3. sedež pomeni kraj, kjer je registrirani sedež ponudnika
plačilnih storitev ali, če ponudnik plačilnih storitev v skladu z
nacionalno zakonodajo nima registriranega sedeža, kraj, kjer
deluje njegovo poslovodstvo;
4. država gostiteljica pomeni katero koli državo članico,
razen države sedeža, v kateri ima ponudnik plačilnih storitev
podružnico ali zastopnika ali v kateri neposredno opravlja pla‑
čilne storitve;
5. tretja država pomeni državo, ki ni država članica iz 1.
točke tega člena;
6. potrošnik oziroma potrošnica (v nadaljnjem besedilu:
potrošnik) pomeni fizično osebo, ki sklepa pogodbe o plačilnih
storitvah za namene zunaj področja svoje pridobitne ali poklic‑
ne dejavnosti;
7. denarna sredstva so bankovci in kovanci, knjižni denar
in elektronski denar;
8. elektronski denar je denarna vrednost v obliki terjatve
imetnika do izdajatelja, ki:
– jo izda izdajatelj proti prejemu plačila določenega de‑
narnega zneska,
– je sprejeta kot plačilno sredstvo pri osebah, ki niso
izdajatelji elektronskega denarja, in
– je shranjena na elektronskem mediju, ki lahko varno
hrani podatke, ne glede na dejstvo, ali je v posesti imetnika ali
ne, in ki imetniku omogoča prenos denarne terjatve od izdaja‑
telja na tretjo osebo;
9. delovni dan je dan, na katerega plačnikov ponudnik
plačilnih storitev ali prejemnikov ponudnik plačilnih storitev, ki
sodeluje pri izvršitvi plačilne transakcije, posluje tako, da omo‑
goča izvrševanje plačilnih transakcij svojemu uporabniku;
10. datum valute je referenčni čas, ki ga ponudnik plačil‑
nih storitev uporablja za obračun obresti v zvezi z bremenitvijo
ali odobritvijo denarnih sredstev na plačilnem računu;
11. referenčni menjalni tečaj je menjalni tečaj, ki se upo‑
rablja kot osnova za izračun kakršne koli menjave valut in ga
ponuja ponudnik plačilnih storitev, ali prihaja iz neodvisnega
vira, ki je dostopen javnosti;
12. referenčna obrestna mera je obrestna mera, ki se
uporablja kot osnova za izračun obresti in prihaja iz neodvisne‑
ga vira, ki je dostopen javnosti in ga lahko preverita obe stranki
pogodbe o plačilnih storitvah;
13. enolična identifikacijska oznaka je kombinacija črk,
številk ali znakov, ki jo ponudnik plačilnih storitev dodeli uporab‑
niku in se v plačilni transakciji uporablja za nedvoumno identifi‑
kacijo tega uporabnika in/ali njegovega plačilnega računa;
14. sredstvo za sporazumevanje na daljavo je vsako
sredstvo, ki se lahko uporablja za sklepanje pogodb o plačilnih
storitvah, kadar ponudnik plačilnih storitev in uporabnik nista
sočasno navzoča;
15. trajni nosilec podatkov je vsak instrument, ki uporabni‑
ku omogoča shranjevanje podatkov, naslovljenih osebno nanj,
tako da so dostopni za poznejšo uporabo tako dolgo, kakor je
potrebno za namene teh podatkov, in ki omogoča nespreme‑
njeno predvajanje shranjenih podatkov;
16. papirna poštna nakaznica je papirni plačilni nalog,
ki ga plačnik predloži izvajalcu poštnih storitev z namenom,
da se papirni nalog posreduje prejemniku plačila kot poštna
pošiljka v skladu s predpisi, ki urejajo izvajanje poštnih sto‑
ritev, in se plačilna transakcija izvrši prejemniku na podlagi
predložitve papirnega plačilnega naloga njegovemu izvajalcu
poštnih storitev;
17. skupina je skupina, sestavljena iz nadrejene družbe,
njenih podrejenih družb, družb, v katerih ima nadrejena družba
ali njene podrejene družbe delež v kapitalu, pa tudi družb, ki so
povezane s skupnim vodenjem;
18. družbe, povezane s skupnim vodenjem, pomenijo
enako kakor v zakonu, ki ureja bančništvo;
19. tesna povezanost pomeni enako kakor v zakonu, ki
ureja bančništvo;
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20. postopki zaradi insolventnosti so postopki zaradi in‑
solventnosti in postopki prisilnega prenehanja, kakor so opre‑
deljeni v zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi
insolventnosti in prisilno prenehanje;
21. banke so pravne osebe, ki imajo dovoljenje pristojne‑
ga nadzornega organa za opravljanje bančnih storitev, vključno
s hranilnicami, kakor so opredeljene v zakonu, ki ureja ban‑
čništvo;
22. družba za izdajo elektronskega denarja pomeni enako
kakor v zakonu, ki ureja bančništvo;
23. zastopnik je fizična ali pravna oseba, ki pri opravljanju
plačilnih storitev na podlagi pooblastila za zastopanje deluje v
imenu plačilne institucije;
24. zasebnik oziroma zasebnica (v nadaljnjem besedilu:
zasebnik) je fizična oseba, ki ni podjetnik oziroma podjetnica
(v nadaljnjem besedilu: podjetnik) in ki kot poklic samostojno
opravlja določeno dejavnost, kot je notar oziroma notarka,
zdravnik oziroma zdravnica, odvetnik oziroma odvetnica, kmet
oziroma kmetica in podobno;
25. podjetnik pomeni enako kakor v zakonu, ki ureja go‑
spodarske družbe;
26. Uprava Republike Slovenije za javna plačila je državni
organ, ki je na podlagi posebnega zakona pristojen za opravlja‑
nje plačilnih storitev za neposredne in posredne uporabnike
državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih
skupnosti.
5. člen
(plačilne storitve)
(1) Plačilna storitev po tem zakonu je katera koli od nasle‑
dnjih aktivnosti, ki jo ponudnik plačilnih storitev opravlja v okviru
svoje poslovne dejavnosti:
1. aktivnosti, ki omogočajo polog gotovine na plačilni
račun, in vse aktivnosti, ki so potrebne za upravljanje tega
računa;
2. aktivnosti, ki omogočajo dvig gotovine s plačilnega
računa, in vse aktivnosti, ki so potrebne za upravljanje tega
računa;
3. aktivnosti, ki omogočajo izvrševanje plačilnih transakcij
v breme in v dobro plačilnega računa pri ponudniku plačilnih
storitev, ki vodi plačilni račun, ali pri drugem ponudniku plačilnih
storitev;
4. aktivnosti, ki omogočajo izvrševanje plačilnih transak‑
cij, pri katerih so denarna sredstva zagotovljena z odobritvijo
posojila uporabniku;
5. izdajanje in/ali pridobivanje plačilnih instrumentov;
6. izvrševanje denarnih nakazil;
7. aktivnosti, ki omogočajo izvrševanje plačilnih transakcij,
pri katerih plačnik poda soglasje za izvršitev plačilne transak‑
cije z uporabo katerekoli telekomunikacijske, digitalne ali infor‑
macijsko‑tehnološke naprave, plačilo pa se izvede upravitelju
telekomunikacijskega, digitalnega ali informacijsko‑tehnološke‑
ga omrežja, ki deluje zgolj kot posrednik med uporabnikom
plačilnih storitev ter ponudnikom blaga in storitev.
(2) Plačilne storitve iz 3. in 4. točke prejšnjega odstavka
vključujejo izvrševanje plačilnih transakcij:
1. z direktnimi obremenitvami,
2. s plačilnimi karticami ali podobnimi napravami ali
3. s kreditnimi plačili.
6. člen
(domače in čezmejne plačilne transakcije)
(1) Domača plačilna transakcija je plačilna transakcija,
pri kateri plačnikov ponudnik plačilnih storitev in prejemnikov
ponudnik plačilnih storitev ali edini ponudnik plačilnih storitev
opravijo plačilne storitve za plačnika in prejemnika plačila na
območju Republike Slovenije.
(2) Čezmejna plačilna transakcija je plačilna transakcija,
pri kateri plačnikov ponudnik plačilnih storitev in prejemnikov
ponudnik plačilnih storitev opravita plačilne storitve za plačnika
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oziroma prejemnika plačila na območju različnih držav članic.
Plačilna transakcija se izvrši čezmejno tudi v primeru, če isti po‑
nudnik plačilnih storitev opravi plačilne storitve za plačnika v eni
državi članici in za prejemnika plačila v drugi državi članici.
7. člen
(uporabnik, plačnik in prejemnik plačila)
(1) Uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki uporablja
plačilne storitve kot plačnik ali prejemnik plačila ali oboje.
(2) Plačnik je pravna ali fizična oseba, ki odredi plačilno
transakcijo tako, da izda plačilni nalog ali zagotovi soglasje k
izvršitvi plačilnega naloga, ki ga izda prejemnik plačila.
(3) Prejemnik plačila je fizična ali pravna oseba, ki je
predvideni prejemnik denarnih sredstev, ki so bila predmet
plačilne transakcije.
8. člen
(plačilna transakcija in plačilni nalog)
(1) Plačilna transakcija je dejanje pologa, prenosa ali
dviga denarnih sredstev, ki ga odredi plačnik ali prejemnik
plačila, pri čemer je izvršitev plačilne transakcije preko ponu‑
dnika plačilnih storitev neodvisna od osnovnih obveznosti med
plačnikom in prejemnikom plačila.
(2) Plačilni nalog je navodilo plačnikovemu ponudniku
plačilnih storitev, s katerim plačnik ali prejemnik plačila odredi
izvedbo plačilne transakcije.
9. člen
(direktna obremenitev)
(1) Direktna obremenitev je plačilna storitev, kjer preje‑
mnik plačila na podlagi plačnikovega soglasja odredi plačilno
transakcijo za obremenitev plačnikovega plačilnega računa.
(2) Plačnik lahko da soglasje za izvršitev plačilne transak‑
cije z direktno obremenitvijo bodisi prejemniku plačila bodisi
prejemnikovemu ponudniku plačilnih storitev bodisi svojemu
ponudniku plačilnih storitev.
10. člen
(denarno nakazilo)
Denarno nakazilo je plačilna storitev, pri kateri ponudnik
plačilnih storitev prejme plačnikova denarna sredstva, ne da bi
odprl plačilni račun za plačnika ali prejemnika plačila, izključno
z namenom, da se enak znesek denarnih sredstev da na razpo‑
lago prejemniku plačila ali se prenese prejemnikovemu ponu‑
dniku plačilnih storitev, ki da sredstva na razpolago prejemniku
plačila ali jih prenese na prejemnikov plačilni račun.
11. člen
(kreditno plačilo)
Kreditno plačilo je plačilna storitev, pri kateri plačnik od‑
redi izvršitev posamezne plačilne transakcije ali več plačilnih
transakcij, vključno s trajnim nalogom, svojemu ponudniku
plačilnih storitev.
12. člen
(plačilni račun)
(1) Plačilni račun je račun, ki ga odpre ponudnik plačilnih
storitev v imenu enega ali več uporabnikov, in se uporablja za
izvršitev plačilnih transakcij.
(2) Plačilne institucije lahko vodijo le plačilne račune, ki se
uporabljajo izključno za izvrševanje plačilnih transakcij.
13. člen
(transakcijski račun)
(1) Transakcijski račun je plačilni račun, ki ga odpre banka
s sedežem v Republiki Sloveniji ali podružnica banke države
članice v Republiki Sloveniji v imenu enega ali več uporabnikov
za namene izvrševanja plačilnih transakcij in za druge name‑
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ne, povezane z opravljanjem bančnih storitev za uporabnika.
Denarna sredstva na transakcijskem računu se štejejo kot
vpogledni denarni depozit.
(2) Za namene tega zakona se kot transakcijski račun
šteje tudi enotni zakladniški račun države ali samoupravne
lokalne skupnosti, ki je odprt pri Banki Slovenije, ter račun,
ki je kot podračun enotnega zakladniškega računa države ali
samoupravne lokalne skupnosti odprt pri Upravi Republike
Slovenije za javna plačila.
(3) Plačilne institucije ne smejo voditi transakcijskih ra‑
čunov.
14. člen
(skupni plačilni račun)
(1) Skupni plačilni račun je plačilni račun, ki ga odpre po‑
nudnik plačilnih storitev v imenu dveh ali več fizičnih oseb ali v
imenu dveh ali več pravnih oseb.
(2) Vsak posamezni imetnik skupnega plačilnega računa
lahko razpolaga s celotnimi denarnimi sredstvi na skupnem
plačilnem računu, razen če so v pogodbi o vodenju skupnega
plačilnega računa določena drugačna pooblastila za razpolaga‑
nje z denarnimi sredstvi na skupnem plačilnem računu.
(3) Denarna sredstva na skupnem plačilnem računu se
lahko v celoti uporabijo za poplačilo obveznosti posamezne‑
ga imetnika do tretjih oseb. Dogovor med imetniki skupnega
plačilnega računa o višini deležev posameznih imetnikov in
odgovornosti posameznega imetnika ne omejuje pravic tretjih
oseb, da v postopku izvršbe ali stečaja posameznega imetni‑
ka poplačajo svoje terjatve do tega imetnika v breme celotnih
denarnih sredstev na skupnem plačilnem računu.
(4) Kadar posebni zakon določa, da je izvršba na določe‑
na sredstva dolžnika omejena, se v postopku izvršbe zoper po‑
sameznega imetnika skupnega plačilnega računa te omejitve
upoštevajo glede vsakega posameznega imetnika skupnega
plačilnega računa.
15. člen
(plačilni instrument in pridobivanje plačilnih instrumentov)
(1) Plačilni instrument pomeni vsako napravo ali niz po‑
stopkov oziroma oboje, ki so dogovorjeni med posameznim
uporabnikom in njegovim ponudnikom plačilnih storitev, in je
vezan le na tega uporabnika z namenom, da ga uporabi za
odreditev plačilnega naloga.
(2) Pridobivanje plačilnih instrumentov je plačilna storitev,
pri kateri ponudnik plačilnih storitev prejemniku plačila zago‑
tavlja izvrševanje plačilnih transakcij, ki jih je odredil plačnik z
uporabo določenega plačilnega instrumenta.
16. člen
(plačilni instrumenti za plačila majhnih vrednosti)
Plačilni instrumenti za plačila majhnih vrednosti so plačilni
instrumenti, pri katerih je izpolnjen najmanj eden od naslednjih
pogojev:
1. omogočajo izvrševanje posameznih plačilnih transakcij,
ki ne presegajo 30 eurov, ali
2. skupna omejitev porabe v določenem obdobju oziroma
skupna vrednost elektronskega denarja, ki je naložen na plačil‑
nem instrumentu, ne presega 150 eurov.
3. PODPOGLAVJE
PONUDNIKI PLAČILNIH STORITEV
17. člen
(ponudniki plačilnih storitev)
(1) Na območju Republike Slovenije lahko plačilne storitve
opravljajo le:
1. banke, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije za
opravljanje plačilnih storitev v skladu z zakonom, ki ureja ban‑
čništvo, in banke držav članic, ki so pridobile dovoljenje pristoj‑
nega nadzornega organa države sedeža za opravljanje plačilnih
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storitev, in so v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, ustano‑
vile podružnico na območju Republike Slovenije ali neposredno
opravljajo plačilne storitve na območju Republike Slovenije,
2. družbe za izdajo elektronskega denarja, ki so pridobile
dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje storitev izdaje elek‑
tronskega denarja v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, in
družbe za izdajo elektronskega denarja držav članic, ki so prido‑
bile dovoljenje pristojnega nadzornega organa države sedeža za
opravljanje storitev izdaje elektronskega denarja, in so v skladu z
zakonom, ki ureja bančništvo, ustanovile podružnico na območju
Republike Slovenije ali neposredno opravljajo storitve izdaje
elektronskega denarja na območju Republike Slovenije,
3. plačilne institucije in plačilne institucije držav članic, ki
so v skladu s tem zakonom ustanovile podružnico na območju
Republike Slovenije ali opravljajo plačilne storitve na območju
Republike Slovenije preko zastopnika ali neposredno,
4. plačilne institucije z opustitvijo,
5. Banka Slovenije,
6. Uprava Republike Slovenije za javna plačila ter drugi
državni organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti v Re‑
publiki Sloveniji v skladu s predpisi, ki urejajo izvajanje njihovih
nalog in pristojnosti
(v nadaljnjem besedilu: ponudniki plačilnih storitev).
(2) Družbe za izdajo elektronskega denarja iz prvega
odstavka tega člena lahko opravljajo le tiste plačilne storitve, ki
so povezane z izdajo elektronskega denarja in niso v nasprotju
s posebnimi pogoji, ki jih glede dejavnosti družb za izdajo elek‑
tronskega denarja določa zakon, ki ureja bančništvo.
(3) Kadar Banka Slovenije opravlja plačilne storitve v
okviru izključnih pristojnosti v skladu z zakonom, ki ureja Banko
Slovenije, ali z drugimi zakoni, ki določajo izključne pristojnosti
Banke Slovenije, se določbe 5. in 6. poglavja tega zakona
uporabljajo le, če poseben predpis ali pogodba o opravljanju
plačilnih storitev izrecno tako določa.
(4) Kadar Uprava Republike Slovenije za javna plačila ali
drugi državni organi ali organi samoupravnih lokalnih skupnosti
opravljajo plačilne storitve v okviru svojih izključnih pristojnosti
na podlagi posebnega predpisa, se uporabljajo določbe 5. in
6. poglavja tega zakona, razen če ta zakon ali drug predpis
izrecno določa drugače.
18. člen
(prepoved opravljanja plačilnih storitev)
Nihče drug, razen ponudnikov plačilnih storitev iz 17. člena
tega zakona, ne sme opravljati plačilnih storitev na območju
Republike Slovenije.
2. POGLAVJE
PLAČILNE INSTITUCIJE
1. PODPOGLAVJE
SPLOŠNA DOLOČBA
19. člen
(opredelitev pojmov)
(1) Plačilna institucija je pravna oseba s sedežem v Re‑
publiki Sloveniji, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za
opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija.
(2) Plačilna institucija države članice je pravna oseba
s sedežem v drugi državi članici, ki je pridobila dovoljenje
pristojnega nadzornega organa države sedeža za opravljanje
plačilnih storitev kot plačilna institucija.
2. PODPOGLAVJE
STATUSNI USTROJ PLAČILNIH INSTITUCIJ
20. člen
(pravnoorganizacijska oblika)
(1) Plačilna institucija mora biti organizirana v eni od
pravnoorganizacijskih oblik gospodarskih družb pravnih oseb,
določenih z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.
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(2) Za plačilno institucijo se uporabljajo določbe zakona,
ki ureja gospodarske družbe, če ni s tem zakonom drugače
določeno.
21. člen
(dejavnost plačilnih institucij)
(1) Plačilna institucija lahko začne opravljati plačilne sto‑
ritve, ko pridobi dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje
plačilnih storitev kot plačilna institucija.
(2) Plačilna institucija lahko poleg plačilnih storitev opra‑
vlja tudi druge gospodarske posle (v nadaljnjem besedilu:
hibridna plačilna institucija), vključno s storitvami upravljanja
plačilnih sistemov, če izpolnjuje pogoje za opravljanje storitev
upravljanja plačilnih sistemov v skladu s tem zakonom.
(3) Plačilna institucija lahko poleg plačilnih storitev in
drugih gospodarskih poslov opravlja tudi pomožne storitve za
izvrševanje plačilnih transakcij, kakor so dajanje posojil v zvezi
s plačilnimi storitvami, menjava valut, shranjevanje in obdelava
podatkov in dejavnost hrambe v zvezi s plačilnimi storitvami,
če izpolnjuje pogoje, ki se zahtevajo za opravljanje teh storitev
na podlagi tega ali drugih zakonov. Plačilna institucija, ki poleg
plačilnih storitev opravlja le še pomožne storitve, se ne šteje za
hibridno plačilno institucijo.
(4) Določbe tega zakona se uporabljajo za plačilne institu‑
cije, ki opravljajo plačilne storitve kot izključno dejavnost ali kot
hibridne plačilne institucije, razen če zakon izrecno določa, da
posamezne določbe veljajo le za hibridne plačilne institucije.
22. člen
(sprejemanje denarnih sredstev uporabnikov v zvezi
s plačilnimi storitvami)
(1) Plačilna institucija lahko pri opravljanju plačilnih stori‑
tev prejme denarna sredstva uporabnikov izključno z namenom
izvršitve plačilne transakcije, ki naj se izvrši na določen dan, v
skladu s pogoji okvirne pogodbe.
(2) Šteje se, če se ne dokaže drugače, da so denarna
sredstva prejeta izključno za namene izvršitve plačilne tran‑
sakcije, če je plačilna institucija prejela denarna sredstva hkrati
s prejemom ali po prejemu plačilnega naloga za izvršitev te
plačilne transakcije.
(3) Plačilne institucije ne smejo sprejemati depozitov od
javnosti ali opravljati storitev izdaje elektronskega denarja po
zakonu, ki ureja bančništvo.
(4) Denarna sredstva, ki jih prejme plačilna institucija od
uporabnikov izključno z namenom izvršitve plačilne transakci‑
je v skladu z drugim odstavkom tega člena, ne predstavljajo
sprejemanja depozitov od javnosti ali opravljanja storitev izdaje
elektronskega denarja po zakonu, ki ureja bančništvo.
23. člen
(dajanje posojil v zvezi s plačilnimi storitvami)
(1) Če plačilna institucija uporabnikom ponuja posojila v
zvezi s plačilnimi storitvami, se lahko takšno posojilo odobri le
ob naslednjih pogojih:
1. posojilo je namenjeno izključno izvrševanju plačilnih
transakcij v zvezi s plačilnimi storitvami,
2. posamezno posojilo, vključno z obnavljajočim (revol‑
ving) posojilom, se odobri za največ 12 mesecev,
3. posojilo ni krito z viri sredstev, ki jih plačilna institucija
prejme od uporabnikov plačilnih storitev z namenom izvršitve
plačilne transakcije,
4. plačilna institucija zagotavlja zadosten kapital glede na
skupno višino odobrenih posojil.
(2) Poleg pogojev iz prvega odstavka tega člena mora
plačilna institucija v zvezi s posojili iz prvega odstavka tega
člena, ki se odobrijo potrošniku, izpolnjevati tudi pogoje, ki jih
glede odobritve posojila potrošnikom določa zakon, ki ureja
potrošniške kredite.
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24. člen
(območje opravljanja plačilnih storitev)
(1) Šteje se, da plačilna institucija opravlja plačilne storitve
na območju tiste države, kjer:
1. sklepa pravne posle, katerih predmet so plačilne sto‑
ritve, ali
2. uporabnikom ponuja plačilne storitve preko reklamnih
sporočil, poslanih tem osebam po pošti, ali na drug način ponu‑
ja plačilne storitve uporabnikom na območju te države.
(2) Šteje se, da plačilna institucija opravlja plačilne storitve
na območju določene države tudi v primeru, če na območju te
države ponuja plačilne storitve na način iz prvega odstavka tega
člena preko svoje podružnice, zastopnika ali neposredno.
(3) Šteje se, da plačilna institucija opravlja plačilne storitve
neposredno na območju določene države, če opravlja plačilne
storitve na način iz prvega odstavka tega člena brez ustanovi‑
tve podružnice in brez zastopnika v tej državi.
25. člen
(začetni kapital)
(1) Pravna oseba, ki zaprosi za dovoljenje za opravljanje
plačilnih storitev kot plačilna institucija, mora imeti v času izdaje
dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje plačilnih storitev kot
plačilna institucija začetni kapital:
1. najmanj v višini 20.000 eurov, če bo opravljala le pla‑
čilne storitve iz 6. točke prvega odstavka 5. člena tega zakona;
ali
2. najmanj v višini 50.000 eurov, če bo opravljala plačilne
storitve iz 7. točke prvega odstavka 5. člena tega zakona; ali
3. najmanj v višini 125.000 eurov, če bo opravljala katero
koli plačilno storitev iz 1. do 5. točke prvega odstavka 5. člena
tega zakona.
(2) Če namerava plačilna institucija opravljati več plačilnih
storitev, mora zagotoviti začetni kapital v višini, določeni za pla‑
čilno storitev, za katero se zahteva najvišji znesek začetnega
kapitala.
(3) Pri izračunu začetnega kapitala iz prvega odstavka
tega člena se upoštevajo naslednje sestavine kapitala:
1. v denarju vplačani osnovni kapital in kapitalske rezerve,
brez upoštevanja osnovnega kapitala, ki je vplačan na podlagi
prednostnih zbirnih (kumulativnih) delnic in s temi delnicami
povezanih kapitalskih rezerv,
2. rezerve iz dobička in preneseni čisti poslovni izid.
(4) Sestavine kapitala iz prejšnjega odstavka se upora‑
bljajo v pomenu, kakor je določen v zakonu, ki ureja gospodar‑
ske družbe. Pri uporabi tretjega odstavka za osebne družbe se
sestavine kapitala ustrezno prilagodijo sestavinam, ki veljajo
za osebne družbe v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske
družbe.
26. člen
(poslovodstvo in osebe, ki so v plačilni instituciji neposredno
odgovorne za vodenje poslov v zvezi s plačilnimi storitvami)
(1) Člani poslovodstva plačilne institucije morajo poleg
splošnih pogojev, ki jih za člane organov vodenja ali nadzora
delniške družbe določa zakon, ki ureja gospodarske družbe,
imeti tudi ugled, ki ga zahteva vodenje poslov plačilne insti‑
tucije.
(2) Osebe, ki so v plačilni instituciji neposredno odgovorne
za vodenje poslov v zvezi s plačilnimi storitvami, morajo imeti
ustrezno znanje in izkušnje pri opravljanju plačilnih storitev.
Šteje se, če se ne dokaže nasprotno, da ima oseba ustrezno
znanje in izkušnje pri opravljanju plačilnih storitev, če ima naj‑
manj triletne izkušnje z vodenjem poslov podjetja primerljive
velikosti in dejavnosti kot plačilna institucija ali z vodenjem
drugih primerljivih poslov.
(3) Podatke o izpolnjevanju pogojev iz prvega in druge‑
ga odstavka tega člena pridobi Banka Slovenije od vložnika
zahteve za izdajo dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje
plačilnih storitev kot plačilna institucija, plačilne institucije ali
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od člana poslovodstva plačilne institucije ali osebe, ki je nepo‑
sredno odgovorna za vodenje poslov plačilne institucije, lahko
pa jih pridobi po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc pristojnih
organov.
27. člen
(imetniki kvalificiranih deležev)
(1) Imetniki kvalificiranih deležev so osebe, ki so posredno
ali neposredno imetniki poslovnega deleža, delnic ali drugih
pravic, ki jim zagotavljajo:
1. najmanj 10‑odstotni delež glasovalnih pravic ali pravic
v kapitalu plačilne institucije ali
2. delež glasovalnih pravic ali pravic v kapitalu plačilne
institucije, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar omogoča izva‑
janje pomembnega vpliva na upravljanje plačilne institucije.
(2) Zaradi zagotavljanja varnega in skrbnega upravljanja
plačilne institucije so lahko imetniki kvalificiranih deležev pla‑
čilne institucije le osebe, ki se po oceni Banke Slovenije štejejo
kot primerne.
(3) Banka Slovenije presoja primernost imetnikov kvalifici‑
ranih deležev z vidika delovanja in vplivanja imetnika kvalificira‑
nega deleža na varno in skrbno upravljanje plačilne institucije.
Pri tem Banka Slovenije upošteva zlasti pravnoorganizacijsko
obliko in dejavnosti, ki jih imetnik opravlja, njegov finančni
položaj in druge značilnosti, pomembne za presojo njegovega
vpliva na varno in skrbno upravljanje plačilne institucije.
3. PODPOGLAVJE
DOVOLJENJE BANKE SLOVENIJE ZA OPRAVLJANJE
PLAČILNIH STORITEV KOT PLAČILNA INSTITUCIJA
28. člen
(opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija)
(1) Plačilna institucija lahko na območju Republike Slove‑
nije opravlja plačilne storitve, za katere je pridobila dovoljenje
Banke Slovenije.
(2) Plačilna institucija sme opravljati plačilne storitve, ki jih
je upravičena opravljati na območju Republike Slovenije, tudi:
1. na območju druge države članice preko podružnice,
zastopnika ali neposredno, če so izpolnjeni pogoji iz 42. člena
tega zakona, in
2. na območju tretje države preko podružnice, ko je po‑
družnica vpisana v register plačilnih institucij v skladu s tem
zakonom, preko zastopnika ali neposredno na območju tretje
države.
29. člen
(zahteva za izdajo dovoljenja)
(1) K zahtevi za izdajo dovoljenja Banke Slovenije za
opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija je treba
priložiti:
1. akt o ustanovitvi,
2. opis plačilnih storitev in drugih gospodarskih poslov, ki
jih namerava opravljati plačilna institucija, ter tveganj, ki jim bo
izpostavljena,
3. poslovni načrt opravljanja plačilnih storitev za prva tri
poslovna leta, iz katerega izhajajo naslednji podatki:
– za izračun minimalnega kapitala v prvem letu poslova‑
nja po vseh treh metodah iz drugega odstavka 46. člena tega
zakona,
– o izpolnjevanju tehničnih, organizacijskih, kadrovskih
in drugih pogojev za varno in zanesljivo poslovanje plačilne
institucije iz 44. člena tega zakona,
4. dokazila, da vložnik razpolaga z zahtevanim začetnim
kapitalom iz 25. člena tega zakona,
5. opis ukrepov za varovanje denarnih sredstev uporab‑
nikov iz 59., 60. in 61. člena tega zakona,
6. opis sistema upravljanja in sistema notranjih kontrol iz
45. člena tega zakona,
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7. opis nameravane uporabe zastopnikov in podružnic ter
zunanjih izvajalcev operativnih nalog plačilnih storitev,
8. opis morebitne udeležbe v plačilnih sistemih,
9. opis mehanizmov notranje kontrole, ki jih je vložnik
vzpostavil zaradi izpolnjevanja obveznosti v zvezi s prepre‑
čevanjem pranja denarja in financiranja terorizma v skladu z
zakonom, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja
terorizma, in Uredbo (ES) št. 1781/2006 Evropskega parlamen‑
ta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o podatkih o plačniku, ki
spremljajo prenose denarnih sredstev (UL L št. 345 z dne 8. 12.
2006, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1781/2006),
10. navedbo oseb, ki so imetniki kvalificiranih deležev, ve‑
likost kvalificiranih deležev in dokazila o primernosti imetnikov
kvalificiranih deležev, ki se presoja v skladu s tretjim odstavkom
27. člena tega zakona,
11. navedbo oseb, ki so člani organov poslovodstva, in
oseb, ki bodo neposredno odgovorne za vodenje poslov v zvezi
s plačilnimi storitvami, ter dokazila, da te osebe izpolnjujejo
zahtevane pogoje iz prvega in drugega odstavka 26. člena
tega zakona,
12. navedbo pooblaščenih revizorjev ali revizijskih družb,
če morajo biti letna poročila plačilne institucije revidirana v skla‑
du s 64. členom tega zakona, in če so že imenovani,
13. navedbo oseb, ki so z vložnikom v razmerju tesne
povezanosti, z opisom teh povezav.
(2) V zvezi z opisi iz 5. do 8. točke prvega odstavka tega
člena mora vložnik zagotoviti tudi opis organizacijskih rešitev in
opis notranje revizijskih postopkov, ki jih je vzpostavil z name‑
nom, da bi zavaroval interese svojih uporabnikov in zagotovil
neprekinjenost in zanesljivost izvajanja plačilnih storitev.
(3) Banka Slovenije predpiše podrobnejšo vsebino zahte‑
ve za izdajo dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje plačilnih
storitev kot plačilna institucija ter dokumentacijo in dokazila, ki
jih je treba priložiti k tej zahtevi.
30. člen
(odločanje o izdaji dovoljenja)
(1) Pri odločanju o izdaji dovoljenja za opravljanje plačil‑
nih storitev kot plačilna institucija Banka Slovenije ugotavlja,
če plačilna institucija izpolnjuje pogoje za opravljanje plačilnih
storitev v skladu s tem zakonom, zlasti pa:
1. glede statusnega ustroja iz 20. do 27. člena tega za‑
kona,
2. glede varnega in zanesljivega poslovanja iz 44. člena
tega zakona,
3. glede sistema upravljanja in sistema notranjih kontrol
iz 45. člena tega zakona,
4. glede zagotavljanja minimalnega kapitala iz 46. člena
tega zakona in
5. glede varstva denarnih sredstev uporabnikov iz 59. do
63. člena tega zakona.
(2) V dovoljenju za opravljanje plačilnih storitev kot pla‑
čilna institucija Banka Slovenije opredeli plačilne storitve, ki jih
lahko opravlja plačilna institucija.
(3) Če sistem upravljanja iz 45. člena tega zakona ne
zagotavlja ustreznega upravljanja z vsemi tveganji, ki bi jim
lahko bila izpostavljena plačilna institucija pri opravljanju pla‑
čilnih storitev, za katere se zahteva izdaja dovoljenja, in drugih
gospodarskih poslov, ki jih opravlja plačilna institucija, lahko
Banka Slovenije dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev
kot plačilna institucija izda le za določene plačilne storitve, na
katere se nanaša zahteva za izdajo dovoljenja.
31. člen
(zavrnitev dovoljenja)
Banka Slovenije zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za
opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija, če:
1. vložnik ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka
30. člena tega zakona;
2. je zaradi povezav vložnika z osebami, s katerimi je v
razmerju tesne povezanosti, verjetno, da bo ovirano ali bistve‑
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no oteženo izvajanje nadzora nad plačilno institucijo skladno z
določbami tega zakona;
3. je ob upoštevanju predpisov tretje države, ki veljajo za
osebe, s katerimi je vložnik v razmerju tesne povezanosti, in
prakse pri izvrševanju teh predpisov, verjetno, da bo ovirano
ali bistveno oteženo izvajanje nadzora nad plačilno institucijo
v skladu z določbami tega zakona;
4. je verjetno, da bo zaradi dejavnosti vložnika, ki niso pla‑
čilne storitve, ogrožena finančna stabilnost plačilne institucije
ali da bo zaradi teh dejavnosti oteženo izvajanje nadzora nad
plačilno institucijo v skladu z določbami tega zakona.
32. člen
(ustanovitev ločene pravne osebe)
Če Banka Slovenije zavrne zahtevo za izdajo dovolje‑
nja zaradi razloga iz 4. točke 31. člena tega zakona, lahko v
obrazložitvi k odločbi o zavrnitvi zahteve vložnika seznani z
možnostjo, da za namen opravljanja plačilnih storitev ustanovi
ločeno pravno osebo in vloži zahtevo za izdajo dovoljenja za
opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija za to pravno
osebo, če oceni, da ti razlogi pri ločeni pravni osebi ne bodo
več podani.
33. člen
(razširitev dovoljenja)
(1) Če namerava plačilna institucija začeti opravljati pla‑
čilne storitve, ki niso zajete v že izdanem dovoljenju za opra‑
vljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija, mora predhodno
pridobiti odločbo Banke Slovenije o razširitvi dovoljenja za
opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija.
(2) Za razširitev dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje
plačilnih storitev kot plačilna institucija se smiselno uporabljajo
29. do 31. člen tega zakona.
34. člen
(spremembe okoliščin po izdaji dovoljenja
in hramba dokumentacije)
(1) Plačilna institucija mora nemudoma obvestiti Banko
Slovenije o dejstvih in okoliščinah, ki vplivajo na izpolnjeva‑
nje pogojev iz prvega odstavka 30. člena tega zakona, ter o
spremembi oseb, ki so s plačilno institucijo v razmerju tesne
povezanosti, ali o spremembah v teh razmerjih. K temu ob‑
vestilu mora priložiti ustrezno spremenjeno dokumentacijo iz
29. člena tega zakona.
(2) Plačilna institucija mora dokumentacijo o izpolnjevanju
pogojev za pridobitev in ohranjanje dovoljenja Banke Slovenije
za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija hraniti
najmanj pet let od prenehanja razmerja ali stanja, na katerega
se nanašajo, razen če posebni predpisi za določene listine ali
podatke določajo daljši rok hrambe.
35. člen
(prenehanje dovoljenja)
(1) Dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje plačilnih
storitev kot plačilna institucija preneha v celoti ali glede po‑
sameznih plačilnih storitev, če plačilna institucija ne začne
opravljati plačilnih storitev v enem letu od izdaje dovoljenja
ali če plačilna institucija za več kakor šest mesecev preneha
opravljati plačilne storitve. Dovoljenje Banke Slovenije za opra‑
vljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija preneha z dnem,
ko poteče rok iz prvega stavka tega odstavka.
(2) Če je nad plačilno institucijo začet postopek stečaja
ali prisilne likvidacije v skladu z zakonom, ki ureja finančno po‑
slovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje,
preneha dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje plačilnih
storitev kot plačilna institucija v celoti z dnem začetka stečaj‑
nega postopka ali postopka prisilne likvidacije. Sklep o začetku
stečajnega postopka ali postopka prisilne likvidacije nad plačil‑
no institucijo vroči sodišče tudi Banki Slovenije.
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(3) Dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje plačilnih
storitev kot plačilna institucija preneha v celoti, če pristojni organi
plačilne institucije sprejmejo sklep o likvidaciji plačilne institucije.
Dovoljenje preneha v primeru likvidacije plačilne institucije z
dnem, ko je plačilna institucija izbrisana iz sodnega registra.
(4) Dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje plačilnih
storitev kot plačilna institucija preneha v celoti ali deloma, če
pristojni organi plačilne institucije sprejmejo sklep o spremembi
dejavnosti plačilne institucije tako, da plačilna institucija v ce‑
loti ali deloma preneha opravljati plačilne storitve. Dovoljenje
Banke Slovenije za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna
institucija v primerih iz tega odstavka preneha z dnem, ko je
sklep o spremembi dejavnosti vpisan v sodni register.
(5) Plačilna institucija mora nemudoma obvestiti Banko
Slovenije o nastanku okoliščin iz prvega odstavka tega člena.
O sklepih iz tretjega in četrtega odstavka tega člena mora
plačilna institucija obvestiti Banko Slovenije nemudoma po
njihovem sprejemu.
(6) Če nastanejo okoliščine iz prvega do četrtega odstav‑
ka tega člena, izda Banka Slovenije odločbo, s katero ugotovi,
da je dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna
institucija v celoti ali delno prenehalo.
(7) Plačilna institucija z dnem, ko je dovoljenje za opra‑
vljanje plačilnih storitev kot plačilne institucije prenehalo v
skladu s prvim do četrtim odstavkom tega člena, ne sme več
sklepati novih poslov v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev,
glede katerih je dovoljenje prenehalo.
4. PODPOGLAVJE
OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV PREKO
PODRUŽNIC, ZASTOPNIKOV IN ZUNANJIH IZVAJALCEV
36. člen
(zastopniki in podružnice)
(1) Plačilna institucija, ki namerava opravljati plačilne sto‑
ritve preko podružnice v državi gostiteljici ali v tretji državi, ali
preko zastopnika v Republiki Sloveniji ali v državi gostiteljici,
mora o tem predhodno obvestiti Banko Slovenije.
(2) Obvestilo o opravljanju plačilnih storitev preko zasto‑
pnika v Republiki Sloveniji ali v državi gostiteljici mora vsebo‑
vati naslednje informacije:
1. firmo in sedež ali ime in naslov stalnega prebivališča
zastopnika v Republiki Sloveniji ali v državi gostiteljici,
2. opis mehanizmov notranje kontrole, ki jih bo uporabljal
zastopnik zaradi izpolnjevanja obveznosti v zvezi s prepre‑
čevanjem pranja denarja in financiranja terorizma v skladu s
predpisi, ki urejajo preprečevanje pranja denarja in financiranja
terorizma,
3. navedbo oseb, ki so članice poslovodstva zastopnika,
in oseb, ki so pri zastopniku neposredno odgovorne za vodenje
poslov v zvezi s plačilnimi storitvami, z dokazili, da izpolnjujejo
pogoje iz 26. člena tega zakona, in
4. opis plačilnih storitev, ki jih namerava plačilna institucija
opravljati preko zastopnika.
(3) Obvestilo o opravljanju plačilnih storitev preko po‑
družnice v državi gostiteljici ali tretji državi mora vsebovati
naslednje informacije:
1. firmo in naslov podružnice v državi gostiteljici ali tretji
državi,
2. opis organizacijske strukture podružnice,
3. navedbo oseb, ki so del poslovodstva podružnice, in
oseb, ki so v podružnici neposredno odgovorne za vodenje
poslov v zvezi s plačilnimi storitvami, z dokazili, da izpolnjujejo
pogoje iz 26. člena tega zakona,
4. opis plačilnih storitev, ki jih namerava plačilna institucija
opravljati preko podružnice.
(4) Plačilna institucija obvesti Banko Slovenije le o usta‑
novitvi prve podružnice v posamezni državi gostiteljici ali tretji
državi. Za namene tega zakona se vse poslovne enote in
podružnice, ki jih v isti državi gostiteljici ali tretji državi ustanovi
plačilna institucija, štejejo za eno samo podružnico.
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(5) Plačilna institucija mora nemudoma obvestiti Banko
Slovenije o spremembi okoliščin iz drugega in tretjega odstav‑
ka tega člena, zlasti o prenehanju opravljanja plačilnih storitev
preko posameznega zastopnika v Republiki Sloveniji ali državi
gostiteljici in o prenehanju opravljanja plačilnih storitev preko
podružnice v posamezni državi gostiteljici ali tretji državi.

ki jih podružnica in zastopnik opravlja v imenu plačilne instituci‑
je, ter za zakonitost in pravilnost izvajanja operativnih nalog, ki
jih opravlja zunanji izvajalec za plačilno institucijo.
(2) Plačilna institucija svoje odgovornosti iz prvega od‑
stavka tega člena v razmerju do uporabnikov ne more izključiti
ali omejiti.

37. člen

5. PODPOGLAVJE
OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV KOT PLAČILNA
INSTITUCIJA NA OBMOČJU DRŽAVE GOSTITELJICE

(poslovanje zastopnika in podružnice)
(1) Plačilna institucija lahko začne opravljati plačilne sto‑
ritve preko podružnice ali preko zastopnika v državi gostiteljici,
ko so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 42. člena tega zako‑
na. Plačilna institucija ali plačilna institucija z opustitvijo lahko
začne opravljati plačilne storitve preko podružnice v tretji državi
ali preko zastopnika v Republiki Sloveniji, ko je podružnica ali
zastopnik vpisan v register plačilnih institucij v skladu s tem
zakonom.
(2) Plačilna institucija lahko preko posameznega zastopni‑
ka opravlja plačilne storitve le na območju tiste države članice,
ki je v registru plačilnih institucij vpisana pri tem zastopniku.
(3) Plačilna institucija mora zagotoviti, da njena podružni‑
ca v državi gostiteljici in njen zastopnik v Republiki Sloveniji ali
državi gostiteljici uporabnike na primeren način obvesti o tem,
da deluje za račun plačilne institucije.
38. člen
(izvajanje operativnih nalog preko zunanjih izvajalcev)
(1) Plačilna institucija, ki namerava izvajati posamezne
operativne naloge, povezane z izvajanjem plačilnih storitev,
preko zunanjih izvajalcev, mora o tem predhodno obvestiti
Banko Slovenije.
(2) Plačilna institucija lahko prenese izvajanje pomembnih
operativnih nalog, povezanih z izvajanjem plačilnih storitev, na
zunanje izvajalce, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. da je v razmerju do izvajalca teh nalog zagotovljena
ustrezna kakovost notranje kontrole na ravni plačilne institu‑
cije,
2. da ni oteženo izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem ob‑
veznosti plačilne institucije v skladu s tem in drugimi zakoni,
3. da se s prenosom izvajanja teh nalog ne prenaša odgo‑
vornost višjega vodstva plačilne institucije na zunanje izvajalce
ali tretje osebe,
4. da se odgovornost plačilne institucije do njenih upo‑
rabnikov, kakor je opredeljena s tem in drugimi zakoni, ne
zmanjšuje in
5. da plačilna institucija kljub prenosu pomembnih opera‑
tivnih nalog na zunanje izvajalce zagotovi izpolnjevanje vseh
pogojev, ki veljajo za pridobitev in ohranitev dovoljenja Banke
Slovenije za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institu‑
cija.
(3) Operativne naloge, povezane z izvajanjem plačilnih
storitev, se štejejo kot pomembne, če bi lahko napaka ali izpad
v njihovem izvajanju bistveno ogrozila neprekinjeno izpolnje‑
vanje obveznosti plačilne institucije, njen finančni položaj ali
zanesljivost ter neprekinjenost izvajanja plačilnih storitev.
(4) Plačilna institucija, ki je prenesla izvajanje operativnih
nalog, povezanih z izvajanjem plačilnih storitev, na zunanje
izvajalce, mora v zvezi z ravnanji zunanjih izvajalcev zagotoviti
izpolnjevanje svojih obveznosti po tem ali drugih zakonih.
39. člen
(odgovornost plačilne institucije za ravnanja podružnice,
zastopnika ali zunanjega izvajalca)
(1) Plačilna institucija, ki opravlja plačilne storitve preko
podružnice ali preko zastopnika ali je prenesla izvajanje ope‑
rativnih nalog, povezanih z izvajanjem plačilnih storitev, na zu‑
nanje izvajalce, odgovarja za zakonitost in pravilnost ravnanja
podružnice in zastopnika v zvezi z izvajanjem plačilnih storitev,

40. člen
(obvestilo o opravljanju plačilnih storitev na območju
države gostiteljice)
(1) Plačilna institucija, ki namerava opravljati plačilne sto‑
ritve na območju države gostiteljice preko podružnice ali preko
zastopnika, mora o tem obvestiti Banko Slovenije v skladu s
36. členom tega zakona.
(2) Plačilna institucija, ki namerava opravljati plačilne sto‑
ritve na območju države gostiteljice neposredno, mora o tem
predhodno obvestiti Banko Slovenije ter hkrati z obvestilom
poslati tudi opis plačilnih storitev, ki jih namerava neposredno
opravljati v tej državi gostiteljici.
41. člen
(pošiljanje obvestila pristojnemu nadzornemu
organu države gostiteljice)
(1) Banka Slovenije v roku enega meseca od prejema
obvestila iz 40. člena tega zakona pošlje pristojnemu nadzor‑
nemu organu v državi gostiteljici obvestilo o nameri opravljanja
plačilnih storitev preko podružnice ali zastopnika ali o nameri
neposrednega opravljanja plačilnih storitev plačilne institucije
na območju te države gostiteljice in o tem obvesti plačilno
institucijo.
(2) Banka Slovenije pošlje nadzornemu organu države
gostiteljice hkrati z obvestilom iz prvega odstavka tega člena
tudi naslednje podatke:
1. firmo in naslov plačilne institucije ter firmo in naslov
podružnice ali zastopnika,
2. navedbo oseb, ki so članice poslovodstva podružnice
ali zastopnika, in oseb, ki so neposredno odgovorne za vodenje
poslov v zvezi s plačilnimi storitvami v podružnici, ali zastopniku
plačilne institucije,
3. opis organizacijske strukture podružnice ali zastopnika
in
4. o plačilnih storitvah, ki jih namerava plačilna institucija
opravljati na območju te države gostiteljice.
42. člen
(začetek opravljanja plačilnih storitev v državi gostiteljici)
(1) Plačilna institucija lahko začne opravljati plačilne sto‑
ritve na območju države gostiteljice preko podružnice ali preko
zastopnika z dnem:
1. ko je pristojni nadzorni organ države gostiteljice obve‑
ščen o nameri opravljanja plačilnih storitev preko podružnice
plačilne institucije ali preko zastopnika v skladu s 41. členom
tega zakona in
2. ko je podružnica ali zastopnik plačilne institucije vpisan
v register plačilnih institucij v skladu s tem zakonom.
(2) Plačilna institucija lahko začne opravljati plačilne sto‑
ritve neposredno na območju države gostiteljice, ko je pristojni
nadzorni organ države gostiteljice obveščen o nameri nepo‑
srednega opravljanja plačilnih storitev v skladu z 41. členom
tega zakona.
(3) Plačilna institucija mora nemudoma obvestiti Banko
Slovenije o naknadni spremembi podatkov iz drugega odstavka
41. člena tega zakona, ki ta podatek o spremembi pošlje pristoj‑
nemu nadzornemu organu države gostiteljice.
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6. PODPOGLAVJE
OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV PLAČILNE
INSTITUCIJE DRŽAVE ČLANICE NA OBMOČJU
REPUBLIKE SLOVENIJE
43. člen
(opravljanje plačilnih storitev plačilne institucije države članice
na območju Republike Slovenije)
(1) Plačilna institucija države članice sme plačilne storitve,
ki jih je upravičena opravljati v državi sedeža, opravljati tudi na
območju Republike Slovenije preko podružnice, preko zasto‑
pnika ali neposredno.
(2) Plačilna institucija države članice lahko začne opravljati
plačilne storitve na območju Republike Slovenije, ko Banka Slo‑
venije od pristojnega nadzornega organa države sedeža prejme
obvestilo z vsebino iz drugega odstavka 41. člena tega zakona.
(3) Za namene tega zakona se vse podružnice in poslov‑
ne enote, ki jih v Republiki Sloveniji ustanovi plačilna institucija
države članice, štejejo za eno samo podružnico.
(4) Če Banka Slovenije oceni, da so podani utemeljeni
razlogi za sum, da gre v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev
preko podružnice ali zastopnika plačilne institucije države članice
v Republiki Sloveniji za poskus ali izvajanje pranja denarja ali
financiranja terorizma, o tem nemudoma na primeren način ob‑
vesti pristojni nadzorni organ države sedeža plačilne institucije.
7. PODPOGLAVJE
SISTEM UPRAVLJANJA IN SISTEM NOTRANJIH KONTROL
PLAČILNE INSTITUCIJE
1. ODDELEK
SPLOŠNA PRAVILA
44. člen
(varno in zanesljivo poslovanje)
Plačilna institucija mora vedno izpolnjevati organizacijske,
kadrovske, tehnične in druge pogoje za varno in zanesljivo
poslovanje.
45. člen
(sistem upravljanja in sistem notranjih kontrol)
(1) Plačilna institucija mora vzpostaviti in vzdrževati za‑
nesljiv in celovit sistem upravljanja in sistem notranjih kontrol,
ki zagotavlja varno in skrbno upravljanje plačilne institucije.
Sistem upravljanja in sistem notranjih kontrol morata biti soraz‑
merna z naravo, obsegom in kompleksnostjo plačilnih storitev,
ki jih opravlja plačilna institucija.
(2) Sistem upravljanja iz prvega odstavka tega člena mora
obsegati:
1. jasno organizacijsko strukturo z natančno opredeljeni‑
mi, preglednimi in doslednimi razmerji glede odgovornosti in
2. učinkovite postopke ugotavljanja, ocenjevanja, obvla‑
dovanja, spremljanja in poročanja o tveganjih, ki jim je ali bi jim
lahko bila izpostavljena plačilna institucija.
(3) Sistem notranjih kontrol iz prvega odstavka tega čle‑
na vključuje tudi ustrezne administrativne in računovodske
postopke ter postopke za preverjanje izpolnjevanja obveznosti
glede preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma
v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje pranja denarja in
financiranja terorizma ter Uredbo 1781/2006.
2. ODDELEK
KAPITAL IN KAPITALSKA ZAHTEVA PLAČILNE
INSTITUCIJE
46. člen
(minimalni kapital)
(1) Plačilna institucija mora ves čas poslovanja zago‑
tavljati kapital, ki mora vedno dosegati ali presegati višjo od
naslednjih vrednosti:
1. vrednost začetnega kapitala, ki se zahteva na podlagi
25. člena tega zakona,
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2. vrednost kapitalske zahteve, ki se izračuna na podlagi
metode iz drugega odstavka tega člena.
(2) Vrednost kapitalske zahteve se izračuna na podlagi
metode, ki jo za posamezno plačilno institucijo določi Banka
Slovenije z odločbo, ob upoštevanju vrste in kompleksnosti
plačilnih storitev, ki jih bo opravljala plačilna institucija, ter
obsega plačil in tveganj, ki jim bo izpostavljena plačilna insti‑
tucija. Banka Slovenije lahko plačilni instituciji določi eno od
naslednjih metod:
1. metodo stalnih splošnih stroškov,
2. metodo obsega plačil,
3. metodo prihodkov iz poslovanja.
(3) Pri hibridni plačilni instituciji se kapitalska zahteva
izračunava samo za tisti del njenega poslovanja, ki je povezan
z opravljanjem plačilnih storitev.
(4) Plačilna institucija mora Banko Slovenije nemudoma
obvestiti o spremembi dejstev in okoliščin iz drugega odstavka
tega člena.
(5) Če se dejstva in okoliščine iz drugega odstavka tega
člena bistveno spremenijo, lahko Banka Slovenije z odločbo
določi drugo metodo za izračun kapitalske zahteve.
47. člen
(metoda stalnih splošnih stroškov)
1) Kapitalska zahteva plačilne institucije po metodi stalnih
splošnih stroškov znaša 10% stalnih splošnih stroškov plačilne
institucije iz preteklega poslovnega leta.
(2) V prvem letu poslovanja kot plačilna institucija se ka‑
pitalska zahteva po metodi stalnih splošnih stroškov izračuna
z upoštevanjem predvidenega zneska stalnih splošnih stro‑
škov, ki ga je plačilna institucija navedla v poslovnem načrtu v
postopku pridobitve dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje
plačilnih storitev kot plačilna institucija.
(3) Banka Slovenije lahko z odločbo zahteva prilagoditev
višine stalnih splošnih stroškov, ki jih plačilna institucija upošte‑
va pri izračunu kapitalske zahteve po metodi stalnih splošnih
stroškov:
1. v prvem letu poslovanja kot plačilna institucija, če višina
stalnih splošnih stroškov plačilne institucije bistveno odstopa od
višine, kakor je bila predvidena v poslovnem načrtu,
2. v tekočem poslovnem letu, če višina stalnih splošnih
stroškov plačilne institucije bistveno odstopa od višine stalnih
splošnih stroškov v preteklem poslovnem letu.
(4) Plačilna institucija mora Banko Slovenije nemudoma
obvestiti o vsakem pomembnem odstopanju višine stalnih splo‑
šnih stroškov od višine stalnih splošnih stroškov v preteklem
poslovnem letu oziroma od višine stalnih splošnih stroškov, ka‑
kor je bila predvidena v poslovnem načrtu, če plačilne storitve
opravlja manj kakor leto dni.
48. člen
(metoda obsega plačil)
(1) Kapitalska zahteva plačilne institucije po metodi obse‑
ga plačil je znesek, ki ga predstavlja produkt med izhodiščnim
zneskom iz drugega odstavka tega člena in faktorjem za urav‑
noteženje iz 51. člena tega zakona.
(2) Izhodiščni znesek se izračuna z upoštevanjem višine
povprečnega mesečnega zneska plačilnih transakcij preteklega
poslovnega leta na podlagi naslednje lestvice:
znaša izhodiščni znesek
Če znaša povprečni
mesečni znesek plačilnih
transakcij preteklega leta
do 5.000.000 EUR
4,0%
povprečnega mesečnega zneska
plačilnih transakcij preteklega leta
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nad 5.000.000 EUR
do 10.000.000 EUR
nad 10.000.000 EUR
do 100.000.000 EUR
nad 100.000.000 EUR
do 250.000.000 EUR
nad 250.000.000 EUR

200.000 EUR + 2,5%
povprečnega mesečnega zneska
plačilnih transakcij preteklega leta
nad 5.000.000 EUR
325.000 EUR + 1%
povprečnega mesečnega zneska
plačilnih transakcij preteklega leta
nad 10.000.000 EUR
1.225.000 EUR + 0,5%
povprečnega mesečnega zneska
plačilnih transakcij preteklega leta
nad 100.000.000 EUR
1.975.000 EUR + 0,25%
povprečnega mesečnega zneska
plačilnih transakcij preteklega leta
nad 250.000.000 EUR

(3) Povprečni mesečni znesek plačilnih transakcij prete‑
klega leta iz drugega odstavka je enak eni dvanajstini skupne‑
ga zneska plačilnih transakcij, ki jih je v preteklem poslovnem
letu izvedla plačilna institucija.
(4) V prvem letu poslovanja kot plačilna institucija se za
izračun kapitalske zahteve po metodi obsega plačil namesto
povprečnih mesečnih zneskov plačilnih transakcij preteklega
leta upošteva predvidena višina povprečnih mesečnih zneskov
plačilnih transakcij za prvo leto poslovanja, ki jo je plačilna
institucija navedla v poslovnem načrtu v postopku pridobitve
dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje plačilnih storitev kot
plačilna institucija.
(5) Banka Slovenije lahko z odločbo zahteva prilagoditev
višine povprečnih mesečnih zneskov plačilnih transakcij, ki jih
plačilna institucija upošteva pri izračunu izhodiščnega zneska
iz drugega odstavka tega člena:
1. v prvem letu poslovanja kot plačilna institucija, če višina
povprečnih mesečnih zneskov plačilnih transakcij bistveno od‑
stopa od višine, kakor je bila predvidena v poslovnem načrtu,
2. v tekočem poslovnem letu, če višina povprečnih meseč‑
nih zneskov plačilnih transakcij bistveno odstopa od višine pov‑
prečnih mesečnih zneskov plačilnih transakcij v preteklem letu.
(6) Plačilna institucija mora Banko Slovenije nemudoma
obvestiti o vsakem pomembnem odstopanju višine povprečnih
mesečnih zneskov plačilnih transakcij od višine povprečnih
mesečnih zneskov plačilnih transakcij v preteklem poslovnem
letu ali od višine povprečnih mesečnih zneskov plačilnih tran‑
sakcij, kakor je bila predvidena v poslovnem načrtu, če plačilne
storitve opravlja manj kakor leto dni.
49. člen
(metoda prihodkov iz poslovanja)
(1) Kapitalska zahteva plačilne institucije po metodi pri‑
hodkov iz poslovanja, je znesek, ki ga predstavlja zmnožek
med izhodiščnim zneskom iz drugega odstavka tega člena in
faktorjem za uravnoteženje iz 51. člena tega zakona.
(2) Izhodiščni znesek za izračun kapitalske zahteve po
metodi prihodkov iz poslovanja se izračuna z upoštevanjem
vrednosti indikatorja prihodkov iz 50. člena tega zakona, na
podlagi naslednje lestvice:
Če znaša indikator
prihodkov
do 2.500.000 EUR
nad 2.500.000 EUR
do 5.000.000 EUR
nad 5.000.000 EUR
do 25.000.000 EUR

znaša izhodiščni znesek
10% od indikatorja prihodkov do
2.500.000 EUR
250.000 EUR
+ 8% od indikatorja prihodkov
nad 2.500.000 EUR do 5.000.000
EUR
450.000 EUR
+ 6% od indikatorja prihodkov
nad 5.000.000 EUR do
25.000.000 EUR
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nad 25.000.000 EUR
do 50.000.000 EUR
nad 50.000.000 EUR

1.650.000 EUR
+ 3% od indikatorja prihodkov
nad 25.000.000 EUR do
50.000.000 EUR
2.400.000 EUR
+ 1,5% od indikatorja prihodkov
nad 50.000.000 EUR

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena kapitalska zah‑
teva, izračunana po metodi prihodkov iz poslovanja, ne sme
biti nižja od zneska, ki ustreza 80% povprečja indikatorja pri‑
hodkov, izračunanega na podlagi podatkov iz poslovanja v
preteklih treh poslovnih letih. V prvih treh letih poslovanja kot
plačilna institucija se lahko za opredelitev povprečja indikatorja
prihodkov uporabijo ocene.
50. člen
(indikator prihodkov)
(1) Indikator prihodkov je enak vsoti prihodkov od obresti,
prejetih provizij in nadomestil ter drugih poslovnih prihodkov,
zmanjšani za odhodke iz naslova obresti. Za izračun indikatorja
prihodkov se ne upoštevajo prihodki iz izrednih ali občasnih
postavk.
(2) Indikator prihodkov se lahko zmanjša za odhodke
iz naslova storitev, ki jih za plačilno institucijo izvaja zunanji
izvajalec, če gre za plačilo drugi plačilni instituciji ali plačilni
instituciji države članice.
(3) Indikator prihodkov se izračuna na podlagi podatkov iz
izkaza poslovnega izida preteklega poslovnega leta.
(4) V prvem letu poslovanja kot plačilna institucija se za
izračun kapitalske zahteve po metodi prihodkov iz poslovanja
namesto skupnih prihodkov iz poslovanja preteklega leta kot
osnova upoštevajo predvideni prihodki iz poslovanja, ki jih je
plačilna institucija navedla v poslovnem načrtu.
(5) Banka Slovenije lahko z odločbo zahteva prilagoditev
višine posameznih postavk, ki jih plačilna institucija upošteva
pri izračunu indikatorja prihodkov po prvem odstavku tega
člena:
1. v prvem letu poslovanja kot plačilna institucija, če višina
posamezne postavke bistveno odstopa od višine, kakor je bila
predvidena v poslovnem načrtu, ali
2. v tekočem poslovnem letu, če višina posamezne po‑
stavke bistveno odstopa od višine te postavke v preteklem
poslovnem letu.
6) Plačilna institucija mora Banko Slovenije nemudoma
obvestiti o vsakem pomembnem odstopanju višine posameznih
postavk, ki jih upošteva pri izračunu indikatorja prihodkov po
prvem odstavku tega člena, od višine teh postavk v preteklem
poslovnem letu ali od višine teh postavk, kakor je bila predvi‑
dena v poslovnem načrtu, če plačilne storitve opravlja manj
kakor leto dni.
51. člen
(faktor za uravnoteženje)
Za izračun kapitalske zahteve po metodi obsega plačil in
metodi prihodkov iz poslovanja, se uporablja faktor za uravno‑
teženje, ki je enak:
1. 0,5, če plačilna institucija opravlja le plačilno storitev iz
6. točke prvega odstavka 5. člena tega zakona;
2. 0,8, če plačilna institucija opravlja plačilno storitev iz 7.
točke prvega odstavka 5. člena tega zakona;
3. 1,0, če plačilna institucija opravlja katero koli plačilno
storitev iz 1. do 5. točke prvega odstavka 5. člena tega zako‑
na.
52. člen
(izredno zvišanje kapitalske zahteve)
(1) Banka Slovenije lahko z odredbo plačilni instituciji
naloži zvišanje kapitalske zahteve, izračunane po metodi, ki jo
mora uporabljati skladno z odločbo Banke Slovenije iz drugega
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ali petega odstavka 46. člena tega zakona, za največ 20%. Pri
odločanju o tem zvišanju Banka Slovenije upošteva podatkov‑
ne zbirke o izgubah ter kakovost sistema upravljanja s tveganji
in sistema notranjih kontrol plačilne institucije.
(2) Z odredbo iz prvega odstavka tega člena Banka Slove‑
nije določi tudi ukrepe, ki jih mora izpolniti plačilna institucija, da
bi zanjo prenehalo veljati izredno zvišanje kapitalske zahteve.
(3) Za odredbo iz prvega odstavka tega člena se smiselno
uporabljajo določbe tega zakona o ukrepu odprave kršitve.
53. člen
(dovoljenje Banke Slovenije za znižanje kapitalske zahteve)
(1) Banka Slovenije lahko z odločbo plačilni instituciji
dovoli znižanje kapitalske zahteve, izračunane po metodi, ki jo
mora uporabljati skladno z odločbo Banke Slovenije iz drugega
ali petega odstavka 46. člena tega zakona, za največ 20%, če s
tem nista zmanjšani varnost in zanesljivost poslovanja plačilne
institucije. Pri odločanju o dovoljenju za znižanje kapitalske
zahteve Banka Slovenije upošteva kvaliteto sistema upravljanja
s tveganji, podatkovnih zbirk o izgubah in sistema notranjih
kontrol plačilne institucije.
(2) Plačilna institucija mora v zahtevi za izdajo dovoljenja
Banke Slovenije za znižanje kapitalske zahteve navesti dejstva
in okoliščine o kvaliteti sistema upravljanja s tveganji, podat‑
kovnih zbirk o izgubah in sistema notranjih kontrol, ki bistveno
prispevajo k zagotavljanju varnosti in zanesljivosti poslovanja
plačilne institucije, in predložiti ustrezne dokaze.
(3) Ne glede na znižanje kapitalske zahteve na podlagi
dovoljenja iz prvega odstavka tega člena kapital plačilne institu‑
cije v nobenem primeru ne sme biti nižji od vrednosti začetnega
kapitala, ki se zahteva na podlagi 25. člena tega zakona.
(4) Plačilna institucija, ki je pridobila dovoljenje za zni‑
žanje kapitalske zahteve, mora Banki Slovenije v rokih in na
način, kakor je določeno v odločbi o izdaji dovoljenja za zni‑
žanje kapitalske zahteve, poročati o nadaljnjem izpolnjevanju
pogojev za znižanje kapitalske zahteve.
(5) Banka Slovenije odvzame dovoljenje za znižanje ka‑
pitalske zahteve, če:
1. pogoji za znižanje kapitalske zahteve niso več izpol‑
njeni,
2. plačilna institucija Banki Slovenije o nadaljnjem izpol‑
njevanju pogojev za znižanje kapitalske zahteve ne poroča v
roku ali na način, kakor je določeno v odločbi o izdaji dovoljenja
za znižanje kapitalske zahteve.
54. člen
(kapital plačilne institucije)
(1) Kapital plačilne institucije se izračuna kot vsota posa‑
meznih sestavin kapitala ob upoštevanju:
1. odbitnih postavk, ki zmanjšujejo posamezne sestavine
kapitala, in
2. razmerij med posameznimi sestavinami kapitala.
(2) Pri izračunu kapitala plačilne institucije se upoštevajo
naslednje sestavine kapitala:
1. vplačani osnovni kapital in kapitalske rezerve,
2. rezerve iz dobička in preneseni čisti poslovni izid,
3. druge postavke, ki so po svojih lastnostih enake po‑
stavkam iz prejšnjih točk tega odstavka.
(3) Morebitni presežki posameznih sestavin kapitala nad
omejitvami, ki izhajajo iz razmerij med posameznimi sestavina‑
mi kapitala, se ne upoštevajo.
(4) Pri izračunu kapitala iz prvega odstavka tega člena se
upoštevajo naslednje odbitne postavke:
1. lastne delnice,
2. neopredmetena dolgoročna sredstva,
3. čista izguba poslovnega leta,
4. naložbe v delnice, poslovne deleže ali druge pravice v
kapitalu kreditne institucije, plačilne institucije, investicijskega
podjetja ali finančne institucije ter naložbe v njihove druge
instrumente in sestavine, ki se lahko upoštevajo v izračunu
kapitala,
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5. naložbe v delnice, poslovne deleže ali druge pravice,
ki zagotavljajo udeležbo v kapitalu zavarovalnice, pozavaro‑
valnice ali pokojninske družbe, ter naložbe v njihove druge
instrumente, ki se lahko upoštevajo pri izračunu kapitala,
6. druge postavke, ki so po svojih lastnostih enake po‑
stavkam iz prejšnjih točk tega odstavka.
(5) Sestavine kapitala in odbitne postavke iz tega člena
se uporabljajo v pomenu, kakor je določen v zakonu, ki ureja
gospodarske družbe. Pri uporabi določb za osebne družbe, se
vsebina sestavin kapitala in odbitnih postavk ustrezno prilagodi
sestavinam, ki veljajo za osebne družbe v skladu z zakonom,
ki ureja gospodarske družbe.
55. člen
(prepoved večkratnega upoštevanja sestavin kapitala)
Pri izračunu kapitala plačilne institucije se ne smejo upo‑
števati naslednje sestavine:
1. sestavine, ki se uporabijo v izračunu kapitala plačilne
institucije iz prvega odstavka 19. člena tega zakona, kreditne
institucije, investicijskega podjetja, družbe za upravljanje, za‑
varovalnice, pozavarovalnice ali pokojninske družbe, ki je del
iste skupine kot plačilna institucija, ali
2. sestavine, ki jih hibridna plačilna institucija uporablja za
opravljanje dejavnosti, ki niso plačilne storitve.
56. člen
(uporaba pojmov)
Pojmi, ki so uporabljeni v 54. in 55. členu tega zakona,
pomenijo:
1. kreditna institucija, finančna institucija, investicijsko
podjetje in pokojninska družba pomenijo enako kakor v zakonu,
ki ureja bančništvo,
2. zavarovalnica, pozavarovalnica in družba za upravlja‑
nje pomenijo enako kakor v zakonu, ki ureja finančne konglo‑
merate,
3. udeležba iz 5. točke četrtega odstavka 54. člena tega
zakona pomenijo enako kakor v zakonu, ki ureja bančništvo.
57. člen
(izračunavanje kapitalske zahteve in kapitala ter poročanje)
(1) Plačilna institucija mora redno izračunavati višino ka‑
pitalske zahteve in višino kapitala.
(2) Plačilna institucija mora Banki Slovenije poročati o
izračunih iz prvega odstavka tega člena in o podatkih, ki so
podlaga za te izračune.
58. člen
(izdaja podzakonskih predpisov)
Banka Slovenije predpiše podrobnejša pravila glede izra‑
čuna kapitala plačilne institucije tako, da določi:
1. podrobnejše lastnosti in vrste sestavin kapitala in odbi‑
tnih postavk iz 54. člena tega zakona,
2. način in obseg upoštevanja posameznih sestavin kapi‑
tala in odbitnih postavk iz 54. člena tega zakona,
3. razmerja med posameznimi sestavinami kapitala,
4. podrobnejšo vsebino poročil ter roke in način poroča‑
nja.
8. PODPOGLAVJE
VARSTVO DENARNIH SREDSTEV UPORABNIKOV
59. člen
(ločeno vodenje denarnih sredstev uporabnikov)
(1) Plačilna institucija mora denarna sredstva uporabni‑
kov, ki jih je prejela v zvezi z izvršitvijo plačilnih transakcij, voditi
ločeno od lastnih denarnih sredstev in denarnih sredstev, ki jih
je prejela od oseb, ki niso uporabniki.
(2) Plačilna institucija mora za vsakega uporabnika voditi
ločeno evidenco denarnih sredstev, ki jih vodi v imenu tega
uporabnika v zvezi z izvršitvijo plačilnih transakcij.
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(3) Plačilna institucija mora denarna sredstva uporabni‑
kov, ki jih je prejela za izvršitev plačilne transakcije in jih do
izteka naslednjega delovnega dne po prejemu ni prenesla
prejemniku plačila ali njegovemu ponudniku plačilnih storitev,
najkasneje naslednji delovni dan po prejemu prenesti na pose‑
ben račun pri banki s sedežem v Republiki Sloveniji ali pri banki
s sedežem v drugi državi članici.
(4) Ne glede na tretji odstavek tega člena lahko plačilna
institucija denarna sredstva uporabnikov, ki jih je prejela za izvr‑
šitev plačilne transakcije in jih do izteka naslednjega delovnega
dne po prejemu ni prenesla prejemniku plačila ali njegovemu
ponudniku plačilnih storitev, naloži tudi v:
1. dolžniške vrednostne papirje, katerih izdajatelj je Re‑
publika Slovenija ali druga država članica, Evropska centralna
banka, Banka Slovenije ali centralna banka druge države čla‑
nice, ter
2. dolžniške vrednostne papirje, razen podrejenih vredno‑
stnih papirjev, katerih izdajatelj je banka s sedežem v Republiki
Sloveniji ali v drugi državi članici.
60. člen
(zavarovalna pogodba ali druga garancija)
(1) Določbe 59. člena tega zakona se ne uporabljajo, če
plačilna institucija zagotovi ustrezno zavarovanje izpolnitve
svojih finančnih obveznosti do uporabnikov za primer, če pla‑
čilna institucija ne bi bila sposobna izpolniti svojih finančnih
obveznosti do uporabnikov.
(2) Zavarovanje se šteje kot ustrezno, če plačilna institu‑
cija zavaruje izpolnitev svojih finančnih obveznosti do uporab‑
nikov z zavarovalno pogodbo ali drugo primerljivo garancijo,
sklenjeno z zavarovalnico ali banko s sedežem v Republiki
Sloveniji ali v drugi državi članici, ki ne sodi v isto skupino kakor
plačilna institucija.
(3) Zavarovalno pogodbo ali drugo primerljivo garancijo
sklene plačilna institucija v korist uporabnikov kot zavarovan‑
cev. Zavarovalna pogodba ali garancija mora uporabnikom za‑
gotavljati izplačilo zneska, ki bi moral biti sicer ločen na podlagi
prvega odstavka 59. člena tega zakona.
61. člen
(varstvo denarnih sredstev uporabnikov
pri hibridnih plačilnih institucijah)
(1) V primeru, ko hibridna plačilna institucija prejme de‑
narna sredstva uporabnikov za namene izvrševanja plačilnih
transakcij kot tudi za namene izvrševanja drugih storitev, ki
niso plačilne storitve, mora hibridna plačilna institucija zagota‑
vljati varstvo denarnih sredstev uporabnikov v skladu z 59. ali
60. členom tega zakona le za tista denarna sredstva, ki jih je
uporabnik namenil za izvrševanje plačilnih transakcij.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena, ko se del
denarnih sredstev, ki jih uporabniki namenijo za izvrševanje
plačilnih transakcij, spreminja ali ni vnaprej znan, lahko hibridna
plačilna institucija zagotavlja varstvo denarnih sredstev uporab‑
nikov na način iz 59. ali 60. člena tega zakona za del denarnih
sredstev uporabnikov, ki naj bi jih uporabniki po oceni hibridne
plačilne institucije predvidoma uporabili za opravljanje plačilnih
transakcij. Hibridna plačilna institucija določi delež sredstev, ki
jih bodo uporabniki predvidoma uporabili za izvrševanje plačil‑
nih transakcij, z uporabo metode za določitev deleža, za katero
je pridobila dovoljenje Banke Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
dovoljenje Banke Slovenije za uporabo metode za določitev
deleža denarnih sredstev).
(3) Banka Slovenije izda dovoljenje za uporabo metode za
določitev deleža denarnih sredstev, če oceni, da bo delež, do‑
ločen z uporabo metode, ustrezen glede na pretekle podatke o
uporabi denarnih sredstev uporabnikov za namene izvrševanja
plačilnih transakcij oziroma za druge namene.
(4) Hibridna plačilna institucija mora zahtevi za izdajo
dovoljenja Banke Slovenije za uporabo metode za določitev
deleža denarnih sredstev predložiti dokumentacijo o metodi, ki
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jo bo uporabljala za določitev deleža in ki vsebuje obrazložitev
ter prikaz časovne vrste preteklih podatkov o uporabi denarnih
sredstev uporabnikov za namene izvrševanja plačilnih transak‑
cij oziroma za druge namene. Če hibridna plačilna institucija
ob vložitvi zahteve ne razpolaga z ustrezno časovno vrsto
preteklih podatkov o uporabi denarnih sredstev uporabnikov,
lahko v zahtevi predlaga, da se do pridobitve teh podatkov
uporabi ocena deleža denarnih sredstev uporabnikov, ki se
bodo predvidoma uporabila za izvrševanje plačilnih transakcij.
Tak predlog mora biti utemeljen.
(5) Hibridna plačilna institucija mora poročati Banki Slove‑
nije o izračunu deleža z metodo za določitev deleža denarnih
sredstev uporabnikov, za katero je pridobila dovoljenje Banke
Slovenije, ter o preteklih podatkih glede zneska denarnih sred‑
stev, ki so jih uporabniki dejansko namenili za izvršitev plačil‑
nih transakcij, v rokih in na način, določen v odločbi o izdaji
dovoljenja za uporabo metode za določitev deleža denarnih
sredstev.
(6) Banka Slovenije odvzame dovoljenje za uporabo me‑
tode za določitev deleža denarnih sredstev, če:
1. pogoji iz drugega odstavka tega člena niso več izpol‑
njeni ali če delež, določen z uporabo metode, ni več ustrezen
glede na pretekle podatke o uporabi denarnih sredstev upo‑
rabnikov,
2. plačilna institucija Banki Slovenije ne poroča o dejstvih
iz petega odstavka tega člena v roku ali na način, kakor sta
določena v odločbi o izdaji dovoljenja za uporabo metode za
izračun varovanega deleža denarnih sredstev uporabnika.
62. člen
(učinki postopkov izvršbe in postopkov
zaradi insolventnosti plačilne institucije)
(1) Če plačilna institucija varstvo denarnih sredstev upo‑
rabnikov zagotavlja v skladu z 59. členom tega zakona, se
denarna sredstva uporabnikov, ki jih je prejela za izvršitev
plačilnih transakcij, vključno z denarnimi sredstvi, ki jih vodi na
posebnem računu iz tretjega odstavka 59. člena tega zakona,
ter naložbami iz četrtega odstavka 59. člena tega zakona, v
razmerju do upnikov plačilne institucije štejejo za premoženje
njenih uporabnikov. V primeru postopka zaradi insolventnosti
nad plačilno institucijo imajo uporabniki izločitveno pravico na
teh denarnih sredstvih, v primeru postopka izvršbe ali zavaro‑
vanja zoper plačilno institucijo pa so iz izvršbe izvzeta.
(2) V primeru postopka zaradi insolventnosti nad plačilno
institucijo, ki varstvo denarnih sredstev uporabnikov zagota‑
vlja v skladu z 59. členom tega zakona, mora upravitelj tega
postopka:
1. v roku 10 dni od začetka postopka ugotoviti stanje
varovanih sredstev po posameznem uporabniku na dan za‑
četka postopka zaradi insolventnosti in o tem obvestiti Banko
Slovenije;
2. v najmanj dveh dnevnih časopisih, ki izhajata na ob‑
močju cele države, v kateri plačilna institucija opravlja plačilne
storitve, objaviti poziv uporabnikom, da skladno s pravili po‑
stopka zaradi insolventnosti prijavijo svoje izločitvene pravice
iz naslova varovanih denarnih sredstev.
(3) V primeru postopka zaradi insolventnosti plačilne in‑
stitucije, ki varstvo sredstev uporabnikov zagotavlja v skladu z
60. členom tega zakona, mora upravitelj tega postopka:
1. v roku 10 dni od začetka tega postopka v najmanj dveh
dnevnih časopisih, ki izhajata na območju cele države, v kateri
plačilna institucija opravlja plačilne storitve, objaviti poziv upo‑
rabnikom, da v roku, ki velja za prijavo izločitvenih pravic po
prejšnjem odstavku, prijavijo svoje terjatve iz naslova denarnih
sredstev, ki so jih plačilni instituciji izročili za izvršitev plačilnih
transakcij;
2. v imenu in za račun uporabnikov, ki so prijavili svoje ter‑
jatve skladno s prvo točko tega odstavka, uveljavljati zahtevke
iz naslova zavarovalne pogodbe ali druge primerljive garancije,
razen če posamezen uporabnik te zahtevke uveljavlja sam.
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(4) V primeru, ko hibridna plačilna institucija v skladu z
drugim odstavkom 61. člena tega zakona zagotavlja varstvo
denarnih sredstev uporabnikov le za del denarnih sredstev
uporabnikov, se za namene tega člena šteje, da je posamezni
uporabnik od skupnih denarnih sredstev, ki jih je prenesel
plačilni instituciji za izvrševanje plačilnih transakcij in za druge
namene, namenil izvrševanju plačilnih transakcij enak delež
denarnih sredstev, kakor ga je opredelila plačilna institucija v
skladu z drugim odstavkom 61. člena tega zakona za namene
iz prvega odstavka tega člena.
63. člen
(obveščanje in poročanje)
Plačilna institucija mora Banko Slovenije predhodno obve‑
stiti o vsaki nameravani spremembi načina varovanja denarnih
sredstev uporabnikov in predložiti ustrezna dokazila o njegovi
skladnosti z določbami tega zakona.
9. PODPOGLAVJE
POSLOVNE KNJIGE IN LETNO POROČILO
64. člen
(poslovne knjige in letno poročilo)
(1) Za poslovne knjige in letno poročilo plačilne institucije
ter za revidiranje se uporabljajo pravila, določena v zakonu, ki
ureja gospodarske družbe, in v zakonu, ki ureja revidiranje, če
v tem in 65. členu tega zakona ni drugače določeno.
(2) Plačilna institucija mora Banki Slovenije najkasneje
v dveh mesecih po koncu poslovnega leta predložiti nerevidi‑
rane računovodske izkaze za preteklo poslovno leto. Hibridna
plačilna institucija mora v tem roku Banki Slovenije predložiti
tudi ločene računovodske informacije iz bilance stanja in izkaza
poslovnega izida v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev.
(3) Če je plačilna institucija zavezana k revidiranju, mora
Banki Slovenije v osmih dneh po prejemu revizorjevega po‑
ročila, vendar ne kasneje kakor v šestih mesecih po koncu
poslovnega leta predložiti:
1. letno poročilo in
2. revizorjevo poročilo o revidiranju letnega poročila z
vsebino, kakor je določena v zakonu, ki ureja gospodarske
družbe, vključno z mnenjem revizorja o ločenih računovodskih
informacijah iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida v zvezi
z opravljanjem plačilnih storitev.
65. člen
(obveznosti pooblaščenega revizorja v razmerju
do Banke Slovenije)
(1) Pooblaščeni revizor, ki opravlja naloge revidiranja le‑
tnega poročila plačilne institucije, mora Banko Slovenije nemu‑
doma obvestiti o vsakem dejstvu ali okoliščini, ki jo je ugotovil
pri izvajanju nalog revidiranja in ki lahko pomeni enega od teh
položajev:
1. pomembno kršitev predpisov, ki urejajo opravljanje
plačilnih storitev,
2. ki lahko vpliva na nemoteno poslovanje plačilne insti‑
tucije ali
3. ki lahko privede do revizorjevega mnenja s pridržkom,
odklonilnega mnenja ali zavrnitve izdelave mnenja.
(2) Obveznost iz prvega odstavka velja tudi za dejstva ali
okoliščine v zvezi z družbo, ki je v razmerju tesne povezanosti
s plačilno institucijo na podlagi obvladovanja.
(3) Pooblaščeni revizor mora Banki Slovenije na njeno
zahtevo poslati tudi druge podatke, ki jih Banka Slovenije po‑
trebuje pri opravljanju nadzora nad plačilno institucijo v skladu
s tem zakonom.
(4) Pošiljanje podatkov Banki Slovenije po prvem do
tretjem odstavku tega člena ne pomeni kršitve revizorjeve
obveznosti varovanja zaupnih podatkov po zakonu, ki ureja
revidiranje, ali na podlagi pogodbe.
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3. POGLAVJE
OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV IZVRŠEVANJA
DENARNIH NAKAZIL KOT PLAČILNA INSTITUCIJA
Z OPUSTITVIJO
66. člen
(opredelitev pojma)
(1) Plačilna institucija z opustitvijo je pravna ali fizična
oseba, ki opravlja storitve izvrševanja denarnih nakazil iz 6.
točke prvega odstavka 5. člena tega zakona na podlagi dovo‑
ljenja Banke Slovenije za opravljanje teh storitev kot plačilna
institucija z opustitvijo.
(2) Določbe 2. poglavja tega zakona o zahtevah za opra‑
vljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija se uporabljajo
tudi za plačilne institucije z opustitvijo, razen če je Banka Slo‑
venije plačilni instituciji z opustitvijo v skladu s 67. členom tega
zakona dovolila opustitev izpolnjevanja posameznih zahtev ali
če ta zakon izrecno določa, da se za plačilne institucije z opu‑
stitvijo posamezne določbe tega zakona ne uporabljajo.
67. člen
(dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje storitev
izvrševanja denarnih nakazil plačilni instituciji z opustitvijo)
(1) Pravna ali fizična oseba, lahko opravlja plačilne sto‑
ritve izvrševanja denarnih nakazil iz 6. točke prvega odstavka
5. člena tega zakona kot plačilna institucija z opustitvijo, če
pridobi dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje teh storitev
kot plačilna institucija z opustitvijo tako, da zanjo ne veljajo
posamezne zahteve glede statusnega ustroja plačilnih insti‑
tucij, sistema upravljanja in sistema notranjih kontrol plačilne
institucije, ki jih morajo v skladu s tem zakonom izpolnjevati
plačilne institucije.
(2) Pravna ali fizična oseba lahko pridobi dovoljenje Ban‑
ke Slovenije za opravljanje plačilnih storitev izvrševanja denar‑
nih nakazil kot plačilna institucija z opustitvijo, če so izpolnjeni
naslednji pogoji:
1. če ima sedež ali stalno prebivališče v Republiki Slo‑
veniji,
2. če bo plačilne storitve izvrševanja denarnih nakazil
opravljala kot dodatno dejavnost in bodo dostopne le tistim
uporabnikom, ki bodo hkrati uporabljali druge storitve tega
ponudnika, ki niso plačilne storitve,
3. če povprečni mesečni znesek vseh plačilnih transakcij,
ki jih namerava opraviti plačilna institucija z opustitvijo, vključno
s transakcijami, opravljenimi preko njenih zastopnikov, v posa‑
meznem letu ne presega 100.000 eurov in
4. če člani poslovodstva in osebe, ki bodo neposredno
odgovorne za vodenje poslov v zvezi s storitvami izvrševanja
denarnih nakazil, izpolnjujejo pogoje, ki jih za člane poslovod‑
stva in osebe, ki so v plačilni instituciji odgovorne za vodenje
poslov v zvezi s plačilnimi storitvami, določa ta zakon.
(3) Vložnik v zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje
storitev izvrševanja denarnih nakazil kot plačilna institucija z
opustitvijo navede, za katere posamezne zahteve v zvezi s
statusnim ustrojem plačilnih institucij, sistemom upravljanja in
sistemom notranjih kontrol plačilne institucije zahteva opustitev
ali uporabo v omejenem obsegu, navede razloge za te opusti‑
tve ali uporabo v omejenem obsegu in predloži dokazila glede
izpolnjevanja pogojev iz drugega odstavka tega člena.
(4) Banka Slovenije izda dovoljenje za opravljanje storitev
izvrševanja denarnih nakazil kot plačilna institucija z opustitvijo,
če:
1. vložnik izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka tega
člena,
2. niso podani razlogi za zavrnitev dovoljenja iz 31. člena
tega zakona ali drugega odstavka 33. člena tega zakona, razen
tistih zahtev, za katere je vložnik v skladu s tretjim odstavkom tega
člena zahteval opustitev ali uporabo v omejenem obsegu, in
3. če oceni, da zaradi opustitve posameznih zahtev ali
njihove uporabe v omejenem obsegu pri opravljanju storitev
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izvrševanja denarnih nakazil ne nastanejo posebna tveganja
za uporabnike ali je morebitno tveganje za uporabnike spreje‑
mljivo zaradi večjih koristi za uporabnike.
(5) V odločbi o izdaji dovoljenja plačilni instituciji z opusti‑
tvijo Banka Slovenije navede, katere zahteve se ne uporabljajo
za plačilno institucijo z opustitvijo ali se uporabljajo v omejenem
obsegu.
(6) Plačilna institucija z opustitvijo mora nemudoma ob‑
vestiti Banko Slovenije o dejstvih in okoliščinah, ki vplivajo na
izpolnjevanje pogojev iz drugega odstavka tega člena.
(7) Za dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje storitev
izvrševanja denarnih nakazil plačilni instituciji z opustitvijo se
ob upoštevanju določil iz drugega do šestega odstavka tega
člena smiselno uporabljajo 29. do 31., 33. in 34. člen tega
zakona.
68. člen
(opravljanje storitev izvrševanja denarnih nakazil z opustitvijo)
(1) Plačilna institucija z opustitvijo lahko plačilne storitve
izvrševanja denarnih nakazil opravlja na:
1. območju Republike Slovenije, vključno z zastopniki in
podružnicami v Republiki Sloveniji, in
2. območju tretje države.
(2) Plačilna institucija z opustitvijo lahko začne opravljati
plačilne storitve preko podružnice v tretji državi ali preko za‑
stopnika v Republiki Sloveniji, ko je podružnica ali zastopnik
vpisan v register plačilnih institucij v skladu s tem zakonom.
4. POGLAVJE
REGISTER PLAČILNIH INSTITUCIJ
69. člen
(register plačilnih institucij)
(1) Register plačilnih institucij je centralizirana baza po‑
datkov o plačilnih institucijah in plačilnih institucijah z opusti‑
tvijo, o njihovih zastopnikih v Republiki Sloveniji in državah
gostiteljicah ter o njihovih podružnicah v državah gostiteljicah
in tretjih državah.
(2) V register plačilnih institucij se za vsako posamezno
plačilno institucijo ali plačilno institucijo z opustitvijo vpisujejo
naslednji podatki:
1. firma in sedež plačilne institucije ali plačilne institucije
z opustitvijo,
2. plačilne storitve, za katere je pridobila dovoljenje Banke
Slovenije za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija
ali navedba, da lahko plačilna institucija z opustitvijo opravlja
izključno storitve izvrševanja denarnih nakazil,
3. o podružnici v posamezni državi gostiteljici ali tretji
državi:
– firma in sedež prve podružnice v državi gostiteljici ali
tretji državi,
– plačilne storitve, ki jih opravlja preko vseh podružnic v
posamezni državi gostiteljici ali tretji državi,
4. o vsakem posameznem zastopniku v Republiki Slove‑
niji ali državi gostiteljici:
– firma in sedež ali ime in naslov stalnega prebivališča
zastopnika v Republiki Sloveniji ali v državi gostiteljici,
– plačilne storitve, ki jih opravlja preko zastopnika.
(3) Vsi vpisi, povezani s plačilnimi institucijami z opusti‑
tvijo, se v register plačilnih institucij vpisujejo ločeno, z izrecno
navedbo, da gre za plačilne institucije z opustitvijo.
(4) Register plačilnih institucij vodi Banka Slovenije in
zagotavlja njegovo redno posodabljanje. Register plačilnih in‑
stitucij je javen in brezplačno dostopen na spletni strani Banke
Slovenije.
70. člen
(vpis plačilne institucije v register plačilnih institucij)
Banka Slovenije vpiše plačilno institucijo ali plačilno insti‑
tucijo z opustitvijo v register plačilnih institucij ob izdaji dovo‑
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ljenja za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija ali
dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev izvrševanja denarnih
nakazil kot plačilna institucija z opustitvijo.
71. člen
(odločanje o vpisu podružnice v register plačilnih institucij)
(1) Obvestilo plačilne institucije ali plačilne institucije z
opustitvijo o nameri opravljanja plačilnih storitev preko podru‑
žnice v državi gostiteljici ali tretji državi po prvem odstavku
36. člena tega zakona, z vsebino iz tretjega odstavka 36. člena
tega zakona, se šteje kot zahteva za vpis podružnice v državi
gostiteljici ali tretji državi v register plačilnih institucij.
(2) Banka Slovenije zavrne zahtevo za vpis podružnice v
državi gostiteljici ali v tretji državi v register plačilnih institucij,
če oceni, da:
1. podatki po tretjem odstavku 36. člena tega zakona, ki
jih je predložila plačilna institucija ali plačilna institucija z opu‑
stitvijo, niso pravilni,
2. osebe, ki so del poslovodstva podružnice, ali ose‑
be, ki so v podružnici neposredno odgovorne za vodenje po‑
slov v zvezi s plačilnimi storitvami, ne izpolnjujejo pogojev iz
26. člena, ali
3. so podani utemeljeni razlogi za sum, da gre v zvezi z
opravljanjem plačilnih storitev preko podružnice za poskus ali
izvajanje pranja denarja ali financiranja terorizma.
(3) Banka Slovenije zavrne zahtevo za vpis podružnice v
tretji državi v register plačilnih institucij tudi, če je ob upošte‑
vanju predpisov tretje države oziroma ob upoštevanju prakse
tretje države pri uporabi in izvrševanju teh predpisov verjetno,
da bo ovirano oziroma bistveno oteženo izvajanje nadzora nad
plačilno institucijo v skladu z določbami tega zakona.
72. člen
(odločanje o vpisu zastopnika v register plačilnih institucij)
(1) Obvestilo o nameri opravljanja plačilnih storitev preko
zastopnika v Republiki Sloveniji ali v državi gostiteljici po prvem
odstavku 36. člena tega zakona, z vsebino iz drugega odstavka
36. člena tega zakona, se šteje kot zahteva za vpis zastopnika
v Republiki Sloveniji ali v državi gostiteljici v register plačilnih
institucij.
(2) Če plačilna institucija zahteva vpis zastopnika v državi
gostiteljici v register plačilnih institucij, mora Banka Slovenije
pred odločitvijo o vpisu tega zastopnika glede okoliščin iz
tretjega odstavka tega člena zaprositi za mnenje pristojni nad‑
zorni organ države gostiteljice in ga, če je podano, primerno
upoštevati.
(3) Banka Slovenije zavrne vpis zastopnika v Republiki
Sloveniji ali v državi gostiteljici v register plačilnih institucij, če
oceni, da:
1. podatki po drugem odstavku 36. člena tega zakona,
ki jih je predložila plačilna institucija ali plačilna institucija z
opustitvijo, niso pravilni,
2. osebe, ki so članice poslovodstva zastopnika, ali ose‑
be, ki so pri zastopniku neposredno odgovorne za vodenje
poslov v zvezi s plačilnimi storitvami, ne izpolnjujejo pogojev iz
26. člena tega zakona, ali
3. so podani utemeljeni razlogi za sum, da gre v zvezi z
opravljanjem plačilnih storitev preko zastopnika za poskus ali
izvajanje pranja denarja ali financiranja terorizma.
73. člen
(izbris iz registra)
(1) Banka Slovenije izbriše plačilno institucijo ali plačilno
institucijo z opustitvijo, vključno z njenimi podružnicami in za‑
stopniki, ki se vpisujejo v register plačilnih institucij v skladu z
69. členom tega zakona, iz registra plačilnih institucij, če:
1. je plačilni instituciji ali plačilni instituciji z opustitvijo v
celoti prenehalo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje pla‑
čilnih storitev kot plačilna institucija ali dovoljenje za opravljanje
denarnih nakazil kot plačilna institucija z opustitvijo na podlagi
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35. člena tega zakona, z dnem izdaje ugotovitvene odločbe po
šestem odstavku 35. člena tega zakona;
2. je plačilni instituciji ali plačilni instituciji z opustitvijo v
celoti odvzeto dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje plačil‑
nih storitev kot plačilna institucija ali dovoljenje za opravljanje
denarnih nakazil kot plačilna institucija z opustitvijo v skladu z
196. členom tega zakona, z dnem izdaje odločbe o odvzemu
dovoljenja.
(2) Banka Slovenije izbriše podružnico plačilne institucije
ali plačilne institucije z opustitvijo iz registra plačilnih institucij,
če:
1. prejme obvestilo iz petega odstavka 36. člena tega
zakona, z dnem prejema tega obvestila, ali
2. ugotovi, da so podane okoliščine iz drugega odstavka
71. člena tega zakona, z dnem izdaje odločbe o izbrisu podru‑
žnice iz registra plačilnih institucij.
(3) Banka Slovenije izbriše podružnico v posamezni tretji
državi iz registra plačilnih institucij tudi, če ugotovi, da so po‑
dane okoliščine iz tretjega odstavka 71. člena tega zakona, z
dnem izdaje odločbe o izbrisu podružnice iz registra plačilnih
institucij.
(4) Banka Slovenije izbriše posameznega zastopnika
plačilne institucije ali plačilne institucije z opustitvijo iz registra
plačilnih institucij, če:
1. prejme obvestilo iz petega odstavka 36. člena tega
zakona, z dnem prejema tega obvestila, ali
2. ugotovi, da so v zvezi z zastopnikom podane okoliščine
iz tretjega odstavka 72. člena tega zakona, z dnem izdaje od‑
ločbe o izbrisu zastopnika iz registra plačilnih institucij.
5. POGLAVJE
OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV
1. PODPOGLAVJE
SPLOŠNE DOLOČBE
74. člen
(področje urejanja)
(1) To poglavje ureja:
1. obveznosti ponudnikov plačilnih storitev pri zagotavlja‑
nju informacij v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev,
2. pogodbe o opravljanju plačilnih storitev ter pravila glede
sprememb in prenehanja pogodb in
3. pravila glede izvrševanja plačilnih transakcij.
(2) To poglavje se uporablja za domače in čezmejne pla‑
čilne transakcije, ki se izvršijo v eurih ali v drugi valuti države
članice.
(3) S pogodbo o plačilnih storitvah ni mogoče izključiti ali
omejiti uporabe določb tega poglavja, razen če zakon izrecno
določa, da je odstopanje od posameznih določb dopustno na
podlagi dogovora strank. Ponudniki plačilnih storitev lahko
uporabnikom zagotovijo plačilne storitve pod pogoji, ki so za
uporabnike ugodnejši kakor pogoji, določeni v tem poglavju.
(4) Kadar uporabnik ni potrošnik, se lahko s pogodbo o
plačilnih storitvah izključi ali omeji uporaba določb iz 2 pod‑
poglavja, 5. poglavja tega zakona, razen določb 5. oddelka 2.
podpoglavja 5. poglavja tega zakona.
75. člen
(nadomestila v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti)
(1) Ponudnik plačilnih storitev uporabniku ne sme zara‑
čunati nadomestil za zagotavljanje informacij, ki jih mora zago‑
toviti uporabniku v skladu z 2. podpoglavjem 5. poglavja tega
zakona, ali za izpolnjevanje svojih obveznosti do uporabnika iz
3. podpoglavja 5. poglavja tega zakona, razen če zakon izrecno
določa drugače.
(2) Ponudnik plačilnih storitev in uporabnik se lahko do‑
govorita o zaračunavanju nadomestil za zagotavljanje infor‑
macij, če uporabnik izrecno zahteva dodatno ali pogostejše

Št.

58 / 27. 7. 2009 /

Stran

8103

zagotavljanje informacij kakor je predvideno v 2. podpoglavju
5. poglavja tega zakona, ali zagotavljanje informacij s komuni‑
kacijskimi sredstvi, ki niso dogovorjena v okvirni pogodbi.
(3) Nadomestila, ki jih zaračunava ponudnik plačilnih sto‑
ritev v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena, morajo
biti primerna in v skladu z dejanskimi stroški, ki nastanejo
ponudniku plačilnih storitev zaradi izpolnjevanja njegovih ob‑
veznosti.
(4) Določbe tega člena ne posegajo v pravico ponudni‑
ka plačilnih storitev, da uporabnikom zaračunava opravljanje
plačilnih storitev.
(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko ponu‑
dnik plačilnih storitev in uporabnik, ki ni potrošnik, dogovorita,
da se uporabniku zaračunavajo tudi posebna nadomestila za
zagotavljanje informacij na podlagi 2. podpoglavja 5. poglavja
tega zakona in za izpolnjevanje obveznosti ponudnika plačilnih
storitev na podlagi 3. podpoglavja 5. poglavja tega zakona.
2. PODPOGLAVJE
POGODBA O PLAČILNIH STORITVAH
1. ODDELEK
SPLOŠNE DOLOČBE
76. člen
(opredelitev pojma)
(1) Pogodba o plačilnih storitvah se lahko sklene kot
okvirna pogodba ali kot pogodba o izvršitvi enkratne plačilne
transakcije.
(2) Z okvirno pogodbo se ponudnik plačilnih storitev in
uporabnik dogovorita o izvrševanju posameznih ali več zapo‑
rednih plačilnih transakcij v prihodnosti. Okvirna pogodba lahko
vključuje tudi dogovor o izdaji elektronskega denarja, če je po‑
nudnik plačilnih storitev oseba iz 1. ali 2. točke prvega odstavka
17. člena tega zakona, ali dogovor o odprtju plačilnega računa,
če se plačilne storitve opravljajo preko plačilnega računa.
(3) S pogodbo o izvršitvi enkratne plačilne transakcije se
ponudnik plačilnih storitev in uporabnik dogovorita o izvršitvi
posamezne plačilne transakcije, ki ni zajeta v okvirni pogodbi.
(4) Za vprašanja, ki niso urejena s tem zakonom, se glede
razmerja med ponudnikom plačilnih storitev in uporabnikom
uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, v
zvezi s pogodbo o naročilu.
(5) Kadar pogodba o opravljanju plačilnih storitev vključu‑
je tudi dogovor o odobritvi posojila potrošniku, se glede pogojev
odobritve posojila potrošniku uporablja zakon, ki ureja potrošni‑
ške kredite, razen če ta zakon določa posebne pogoje glede
odobritve posojil potrošnikom v zvezi s plačilnimi storitvami.
77. člen
(zagotavljanje informacij)
(1) Kadar ta zakon določa obveznost ponudnika plačil‑
nih storitev, da uporabniku posreduje določene informacije,
mora ponudnik plačilnih storitev te informacije zagotoviti brez
izrecne zahteve uporabnika na način, ki ne zahteva posebnih
aktivnosti na strani uporabnika, da te informacije pridobi in se
z njimi seznani.
(2) Kadar ta zakon izrecno določa, da lahko ponudnik pla‑
čilnih storitev zagotovi uporabniku zahtevane informacije tako,
da informacije na dogovorjeni način da na voljo uporabniku,
lahko ponudnik plačilnih storitev informacije uporabniku zago‑
tovi na način, da mora uporabnik z določenim dogovorjenim
ravnanjem pridobiti informacije, da se z njimi seznani.
78. člen
(breme dokazovanja)
Ponudnik plačilnih storitev mora v primeru spora dokazati,
da je izpolnil zahteve glede zagotavljanja informacij uporabniku
v skladu z 2. podpoglavjem 5. poglavja tega zakona.
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2. ODDELEK
OKVIRNA POGODBA
79. člen

(splošne informacije o pogojih okvirne pogodbe)
(1) Ponudnik plačilnih storitev mora uporabniku, pred skle‑
nitvijo okvirne pogodbe, posredovati naslednje informacije:
1. o ponudniku plačilnih storitev,
2. o pogojih za uporabo plačilne storitve,
3. o nadomestilih, obrestnih merah in menjalnih tečajih,
4. o načinu in sredstvih komunikacije,
5. o zaščitnih in drugih ukrepih v zvezi z izvrševanjem
plačilnih transakcij,
6. o pogojih za spremembo in prenehanje okvirne po‑
godbe ter
7. o reševanju sporov.
(2) Informacije o ponudniku plačilnih storitev morajo vklju‑
čevati naslednje podatke:
1. naziv in sedež ponudnika plačilnih storitev, naziv in se‑
dež morebitnega zastopnika ali podružnice v Republiki Sloveniji
ter druge naslove, kjer je ponudnik plačilnih storitev dosegljiv
uporabnikom, vključno z elektronskim naslovom;
2. o organih, ki so pristojni za nadzor nad ponudnikom
plačilnih storitev, njegovo podružnico ali zastopnikom v zvezi z
opravljanjem plačilnih storitev v Republiki Sloveniji;
3. navedbo registra plačilnih institucij ali drugega podob‑
nega javnega registra, ki vsebuje podatke o dovoljenjih za
opravljanje plačilnih storitev, in registracijsko številko ali ena‑
kovredno identifikacijsko oznako ponudnika plačilnih storitev v
tem registru.
(3) Informacije o pogojih za uporabo plačilnih storitev
morajo vključevati naslednje podatke:
1. o glavnih značilnostih plačilne storitve;
2. o enolični identifikacijski oznaki ali drugih podatkih, ki
jih mora navesti uporabnik, da se lahko plačilni nalog pravilno
izvrši;
3. o obliki in postopku za posredovanje soglasja za izvr‑
šitev plačilne transakcije in preklic takega soglasja v skladu s
103., 106. in 107. členom tega zakona;
4. o času, ko se šteje, da je ponudnik plačilnih storitev pre‑
jel plačilni nalog v smislu 104. člena tega zakona, ter morebitno
časovno omejitev za prejem nalogov v posameznem delovnem
dnevu, ko se prejeti nalogi štejejo za prejete naslednji delovni
dan v skladu s četrtim odstavkom 104. člena tega zakona;
5. o najdaljšem roku izvršitve plačilne transakcije;
6. o možnosti omejitve porabe za uporabo plačilnega
instrumenta, če obstaja možnost dogovora za omejitev porabe
v skladu s 118. členom tega zakona.
(4) Informacije o nadomestilih, obrestnih merah in menjal‑
nih tečajih morajo vključevati naslednje podatke:
1. o vseh nadomestilih, ki jih ponudnik plačilnih storitev
zaračuna uporabniku, vključno z razčlenitvijo postavk, če upo‑
rabniku zaračuna skupno nadomestilo;
2. o obrestnih merah in menjalnih tečajih, ki se bodo
uporabljali, v primeru uporabe referenčne obrestne mere ali
referenčnega menjalnega tečaja pa tudi metodo za izračun
dejanskih obresti in menjalnega tečaja ter ustrezni datum in
indeks ali drugo osnovo za ugotavljanje dejanske obrestne
mere ali menjalnega tečaja;
3. o možnosti, da se sprememba obrestne mere ali me‑
njalnega tečaja, ki temelji na spremembi referenčne obrestne
mere ali menjalnega tečaja, uporabi takoj in brez predhodnega
obveščanja, ter način obveščanja uporabnika o teh spremem‑
bah v skladu s 86. členom tega zakona.
(5) Informacije o načinu in sredstvih komunikacije med
uporabnikom in ponudnikom plačilnih storitev morajo vključe‑
vati naslednje podatke:
1. o komunikacijskih sredstvih, vključno s tehničnimi zah‑
tevami glede opreme uporabnika, ki se bo uporabljala za izme‑
njavo informacij v skladu s tem zakonom;
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2. o načinu in pogostosti posredovanja in zagotavljanja
informacij, ki se posredujejo ali dajejo na voljo uporabnikom v
skladu s tem zakonom;
3. o jeziku, v katerem bo sklenjena okvirna pogodba in v
katerem bo potekala komunikacija v času trajanja pogodbene‑
ga razmerja;
4. o pravici uporabnika, da kadarkoli zahteva izvod okvir‑
ne pogodbe ter informacije in pogoje iz tega člena na papirju
ali drugem trajnem nosilcu podatkov v skladu z 81. členom
tega zakona.
(6) Informacije o zaščitnih in drugih ukrepih v zvezi z
izvrševanjem plačilnih transakcij morajo vključevati naslednje
podatke:
1. o ukrepih, ki jih mora zagotoviti uporabnik za zaščito
plačilnega instrumenta, in način obveščanja o izgubi, kraji ali
zlorabi plačilnega instrumenta v skladu s 116. členom tega
zakona;
2. o pogojih, pod katerimi lahko ponudnik plačilnih storitev
enostransko blokira uporabo plačilnega instrumenta v skladu s
118. členom tega zakona;
3. o odgovornosti plačnika za neodobreno transakcijo v
skladu s 120. členom tega zakona, vključno z informacijami o
znesku izgube, ki jo krije plačnik v skladu s prvim odstavkom
120. člena tega zakona;
4. o načinu in rokih, v katerih mora uporabnik obvestiti
ponudnika plačilnih storitev o vseh neodobrenih in nepravilno
izvršenih plačilnih transakcijah v skladu s 130. členom tega
zakona;
5. o odgovornosti ponudnika plačilnih storitev za neodo‑
breno, neizvršeno in nepravilno izvršeno plačilno transakcijo v
skladu s 119. do 125. členom tega zakona;
6. o pogojih za uveljavljanje povračila zneskov v skladu s
131. členom tega zakona.
(7) Informacije o pogojih za spremembo in prenehanje
okvirne pogodbe morajo vključevati naslednje podatke:
1. o pogodbeno predvideni možnosti, da se bo štelo, da
je uporabnik sprejel spremembe pogojev v skladu z drugim
odstavkom 85. člena tega zakona, če do dneva pred njiho‑
vim predlaganim začetkom veljavnosti ne obvesti ponudnika
plačilnih storitev, da jih ne sprejema, vključno z obvestilom o
pravici uporabnika, da odpove okvirno pogodbo v skladu tretjim
odstavkom 85. člena tega zakona, če je ponudnika plačilnih
storitev obvestil o zavrnitvi predlaganih sprememb do dneva
pred njihovim predlaganim začetkom veljavnosti;
2. o trajanju okvirne pogodbe;
3. o pogojih za odpoved okvirne pogodbe s strani uporab‑
nika ali ponudnika plačilnih storitev v skladu s 87. in 88. členom
tega zakona.
(8) Informacije o postopkih zaradi kršitev tega zakona
in o postopkih mirnega reševanja sporov morajo vključevati
naslednje podatke:
1. o pravu, ki se uporablja za okvirno pogodbo, in o pri‑
stojnem sodišču;
2. o postopkih zaradi prekrškov v zvezi z opravljanjem
plačilnih storitev po tem zakonu in o organu, ki je pristojen za
vodenje teh postopkov;
3. o postopku mirnega reševanja sporov, ki je uporabniku
na voljo v primeru spora v zvezi z opravljanjem plačilnih stori‑
tev, in o telesu, pristojnem za reševanje teh sporov v skladu z
218. členom tega zakona.
80. člen
(način posredovanja splošnih informacij)
(1) Ponudnik plačilnih storitev mora uporabniku posredo‑
vati splošne informacije iz 79. člena tega zakona tako, da ima
uporabnik dovolj časa, da se pred sklenitvijo okvirne pogodbe
seznani s pogoji glede opravljanja plačilne storitve.
(2) Ponudnik plačilnih storitev mora uporabniku na papirju
ali na drugem trajnem nosilcu podatkov posredovati splošne
informacije iz 79. člena tega zakona na lahko razumljiv način,
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v jasni in razumljivi obliki ter v slovenskem jeziku ali v drugem
jeziku, o katerem se dogovorita stranki.
(3) Ponudnik plačilnih storitev lahko uporabniku posredu‑
je splošne informacije iz 79. člena tega zakona tudi tako, da
uporabniku posreduje predlog okvirne pogodbe oziroma splo‑
šnih pogojev, kot sestavni del okvirne pogodbe, in ki vsebuje
informacije in pogoje iz 79. člena tega zakona. Predlog okvirne
pogodbe mora biti posredovan v skladu s prvim in drugim od‑
stavkom tega člena.
(4) Če je bila okvirna pogodba na zahtevo uporabnika
sklenjena z uporabo sredstev za sporazumevanje na daljavo,
ki ponudniku plačilnih storitev ne omogočajo posredovanja
splošnih informacij iz 79. člena tega zakona v skladu z določ‑
bami prvega do tretjega odstavka tega člena, mora ponudnik
plačilnih storitev te informacije posredovati uporabniku takoj po
sklenitvi okvirne pogodbe.
81. člen
(dostop do splošnih informacij in informacij
o pogojih okvirne pogodbe)
Uporabnik lahko kadar koli v času trajanja okvirne po‑
godbe zahteva, da mu ponudnik plačilnih storitev posreduje na
papirju ali na drugem trajnem nosilcu podatkov splošne infor‑
macije iz 79. člena tega zakona in določila okvirne pogodbe.
82. člen
(predhodne informacije za plačnika o posamezni
plačilni transakciji)
Plačnikov ponudnik plačilnih storitev mora pred izvršitvijo
posamezne plačilne transakcije, ki jo odredi plačnik na podlagi
okvirne pogodbe, plačniku na njegovo zahtevo posredovati
jasne informacije o najdaljšem roku izvršitve te plačilne tran‑
sakcije in nadomestilih, ki jih bo zaračunal plačniku, vključno
z razčlenitvijo postavk, če bo plačniku zaračunal skupno na‑
domestilo.
83. člen
(naknadne informacije za plačnika o posamezni
plačilni transakciji)
(1) Plačnikov ponudnik plačilnih storitev, ki na podlagi
okvirne pogodbe izvrši posamezno plačilno transakcijo, mora
nemudoma po obremenitvi plačnikovega plačilnega računa, ali
če plačnik ne uporablja plačilnega računa po prejemu plačilne‑
ga naloga, plačniku posredovati naslednje informacije:
1. podatke, ki plačniku omogočajo identifikacijo posame‑
zne plačilne transakcije, vključno z informacijami o prejemniku
plačila, če je to potrebno,
2. znesek plačilne transakcije v valuti, v kateri se je obre‑
menil plačnikov plačilni račun ali v valuti, ki jo je navedel plačnik
v plačilnem nalogu, če je bila plačilna transakcija izvršena brez
uporabe plačilnega računa,
3. znesek morebitnih nadomestil, ki jih je zaračunal plač‑
niku za izvršitev posamezne plačilne transakcije, vključno z
razčlenitvijo postavk, če je plačniku zaračunal skupno nado‑
mestilo,
4. znesek morebitnih obresti, ki jih plača plačnik,
5. morebitni menjalni tečaj, ki ga je pri izvršitvi plačilne
transakciji uporabil ponudnik plačilnih storitev, ter znesek pla‑
čilne transakcije po tej pretvorbi valute in
6. datum valute obremenitve plačilnega računa ali datum
prejema plačilnega naloga.
(2) Plačnikov ponudnik plačilnih storitev mora plačniku
posredovati informacije iz prvega odstavka tega člena v skladu
z drugim odstavkom 80. člena tega zakona. Okvirna pogod‑
ba lahko določa, da ponudnik plačilnih storitev informacije iz
prvega odstavka tega člena da plačniku na voljo na način,
dogovorjen v pogodbi, ki plačniku omogoča, da te informacije
shranjuje in nespremenjene predvaja.
(3) Okvirna pogodba lahko določa, da ponudnik plačilnih
storitev plačniku posreduje ali da na voljo informacije iz prvega

Št.

58 / 27. 7. 2009 /

Stran

8105

odstavka tega člena v rednih časovnih presledkih, vendar vsaj
enkrat na mesec.
(4) Plačnik, ki je potrošnik, lahko zahteva, da mu njegov
ponudnik plačilnih storitev enkrat na mesec brezplačno posre‑
duje informacije o posameznih izvršenih plačilnih transakcijah
na papirju.
84. člen
(naknadne informacije za prejemnika plačila
po izvršitvi posamezne plačilne transakcije)
(1) Prejemnikov ponudnik plačilnih storitev, ki na podlagi
okvirne pogodbe izvrši posamezno plačilno transakcijo za pre‑
jemnika plačila, mora nemudoma po izvršitvi plačilne transak‑
cije prejemniku posredovati naslednje informacije:
1. podatke, ki prejemniku omogočajo identifikacijo plačilne
transakcije, in, če poseben predpis tako določa, tudi podatke,
ki omogočajo identifikacijo plačnika, ter druge informacije, ki so
posredovane skupaj s plačilno transakcijo,
2. znesek plačilne transakcije v valuti, v kateri je odobren
prejemnikov plačilni račun,
3. znesek morebitnih nadomestil, ki jih prejemnikov ponu‑
dnik plačilnih storitev zaračuna prejemniku za izvršitev posa‑
mezne plačilne transakcije, vključno z razčlenitvijo postavk, če
prejemniku plačila zaračunava skupno nadomestilo,
4. znesek morebitnih obresti, ki jih plača prejemnik pla‑
čila,
5. morebitni menjalni tečaj, ki ga je pri izvršitvi plačilne
transakcije uporabil ponudnik plačilnih storitev, ter znesek pla‑
čilne transakcije pred to pretvorbo valute, in
6. datum valute odobritve denarnih sredstev na plačilnem
računu prejemnika plačila.
(2) Prejemnikov ponudnik plačilnih storitev mora preje‑
mniku plačila posredovati informacije iz prvega odstavka tega
člena v skladu z drugim odstavkom 80. člena tega zakona.
Okvirna pogodba lahko določa, da ponudnik plačilnih storitev
informacije iz prvega odstavka tega člena da na voljo pre‑
jemniku plačila na način, ki prejemniku plačila omogoča, da
informacije shranjuje in nespremenjene predvaja.
(3) Okvirna pogodba lahko določa, da prejemnikov po‑
nudnik plačilnih storitev prejemniku plačila posreduje ali da
na voljo informacije iz prvega odstavka tega člena v rednih
časovnih presledkih, vendar vsaj enkrat na mesec.
(4) Prejemnik plačila, ki je potrošnik, lahko zahteva, da
mu njegov ponudnik plačilnih storitev enkrat na mesec brez‑
plačno posreduje informacije o posameznih izvršenih plačilnih
transakcijah na papirju.
85. člen
(spremembe pogojev okvirne pogodbe na predlog
ponudnika plačilnih storitev)
(1) Ponudnik plačilnih storitev lahko predlaga spremembe
pogojev okvirne pogodbe iz 79. člena tega zakona tako, da
posreduje uporabniku predlog sprememb najmanj dva me‑
seca pred predlaganim dnem začetka uporabe spremenjenih
pogojev.
(2) Če je tako dogovorjeno v okvirni pogodbi, lahko ponu‑
dnik plačilnih storitev predlaga spremembe pogojev okvirne po‑
godbe iz 79. člena tega zakona tako, da uporabnika obvesti, da
se bo štelo, da uporabnik sprejema predlog spremembe pogo‑
jev okvirne pogodbe, če do dneva pred predlaganim datumom
za začetek njihove uporabe, ne bo obvestil ponudnika plačilnih
storitev, da predloga ne sprejema. Sprememba pogojev okvirne
pogodbe se v tem primeru uveljavi z dnem, ki je predlagan za
začetek uporabe spremenjenih pogojev, razen če uporabnik
izrecno soglaša, da sprememba začne veljati takoj.
(3) Uporabnik, ki v primeru dogovora iz drugega odstavka
tega člena ne sprejme ponudnikovega predloga za spremembo
okvirne pogodbe, lahko do dneva pred predlaganim dnem za‑
četka veljavnosti spremembe, brez odpovednega roka in brez
plačila nadomestil odpove okvirno pogodbo.
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(4) Ponudnik plačilnih storitev mora uporabniku posre‑
dovati predlog sprememb pogojev okvirne pogodbe iz prvega
odstavka tega člena na način, kakor je določen v drugem od‑
stavku 80. člena tega zakona.
86. člen
(spremembe obrestne mere ali menjalnega tečaja)
(1) Okvirna pogodba lahko določa, da se spremembe
obrestne mere in menjalnega tečaja, ki temeljijo na spremembi
referenčne obrestne mere ali referenčnega menjalnega tečaja,
uveljavijo takoj in brez predhodnega obvestila uporabniku.
(2) Ponudnik plačilnih storitev mora obvestiti uporabnika
o spremembi obrestne mere iz prvega odstavka tega člena
ob prvi priložnosti na način, kakor je opredeljen v drugem
odstavku 80. člena tega zakona, razen če okvirna pogodba
določa pogostost ali način obveščanja uporabnika o spremembi
obrestne mere.
(3) Če se obrestna mera ali menjalni tečaj iz prvega
odstavka tega člena spremeni v korist uporabnika, ponudnik o
spremembi ni dolžan obvestiti uporabnika.
(4) Ponudnik plačilnih storitev mora zagotoviti, da se spre‑
membe obrestnih mer in menjalnih tečajev, ki se uporabljajo
za plačilne transakcije, izvedejo in izračunavajo po nevtralni
poti na način, ki ne ustvarja razlik med uporabniki plačilnih
storitev.
87. člen
(uporabnikova odpoved okvirne pogodbe)
(1) Uporabnik lahko kadarkoli odpove okvirno pogodbo
s takojšnjim učinkom, razen če je v okvirni pogodbi določen
odpovedni rok za odstop uporabnika od pogodbe, ki pa ne sme
biti daljši od enega meseca. Določbe okvirne pogodbe, ki bi v
nasprotju s tem zakonom omejevale pravico uporabnika, da
odpove okvirno pogodbo, so nične.
(2) V primeru, ko uporabnik odpove okvirno pogodbo,
plača uporabnik morebitna nadomestila, ki jih zaračunava po‑
nudnik plačilnih storitev za plačilne storitve za določeno časov‑
no obdobje le v sorazmernem deležu do prenehanja okvirne
pogodbe. Če se taka nadomestila plačujejo vnaprej, mora
ponudnik plačilnih storitev uporabniku povrniti sorazmerni delež
plačanega nadomestila.
(3) Nadomestila, ki jih ponudnik plačilnih storitev zaraču‑
nava uporabniku zaradi uporabnikove odpovedi okvirne pogod‑
be, morajo biti razumna in sorazmerna z dejanskimi stroški, ki
ponudniku plačilnih storitev nastanejo zaradi odpovedi. Ponu‑
dnik plačilnih storitev ne sme zaračunati uporabniku posebnih
nadomestil zaradi odpovedi pogodbe, če uporabnik odpove
okvirno pogodbo, ki je sklenjena za določen čas v trajanju več
kakor 12 mesecev ali za nedoločen čas, po izteku 12 mesecev
od sklenitve pogodbe.
(4) Določbe tega člena ne posegajo v pravice uporabnika,
da odpove okvirno pogodbo pod pogoji, ki jih glede odstopa od
pogodbe določa drug zakon.
88. člen
(odpoved okvirne pogodbe s strani ponudnika
plačilnih storitev)
(1) Ponudnik plačilnih storitev lahko odpove okvirno po‑
godbo, ki je sklenjena za nedoločen čas, z odpovednim rokom
najmanj dveh mesecev, okvirna pogodba pa lahko določi daljši
odpovedni rok in dodatne pogoje za odpoved okvirne pogod‑
be s strani ponudnika plačilnih storitev. Obvestilo o odpovedi
okvirne pogodbe mora ponudnik plačilnih storitev posredovati
uporabniku na način, opredeljen v prvem in drugem odstavku
80. člena tega zakona.
(2) V primeru, ko ponudnik plačilnih storitev odpove okvir‑
no pogodbo, plača uporabnik morebitna nadomestila, ki jih
zaračunava ponudnik plačilnih storitev za plačilne storitve za
določeno časovno obdobje le v sorazmernem deležu do pre‑
nehanja okvirne pogodbe. Če se taka nadomestila plačujejo
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vnaprej, mora ponudnik plačilnih storitev uporabniku povrniti
sorazmerni delež plačanega nadomestila.
(3) Določbe tega člena ne posegajo v pravice ponudnika
plačilnih storitev, da odpove okvirno pogodbo pod pogoji, ki jih
glede odstopa od pogodbe določa drug zakon.
89. člen
(drugi načini prenehanja okvirne pogodbe)
(1) Okvirna pogodba je izpodbojna, če določa pogoje
glede dejstev iz 79. člena tega zakona, ki jih ponudnik plačilnih
storitev ni posredoval uporabniku v skladu z 80. členom tega
zakona. Okvirna pogodba je izpodbojna tudi, če določa pogoje
glede dejstev iz 79. člena tega zakona, ki so bistveno drugačni
od pogojev, ki jih je ponudnik plačilnih storitev posredoval upo‑
rabniku v skladu z 80. členom tega zakona.
(2) Za izpodbijanje okvirne pogodbe zaradi razlogov iz
prvega odstavka tega člena se uporabljajo pravila zakona, ki
ureja obligacijska razmerja, glede izpodbijanja pogodb.
(3) Ta zakon ne posega v pravice strank, da uveljavljajo
razveljavitev pogodbe na podlagi drugih predpisov.
90. člen
(splošne informacije v zvezi z okvirno pogodbo o plačilnem
instrumentu za plačila majhnih vrednosti)
(1) Ne glede na 79. člen tega zakona mora ponudnik
plačilnih storitev uporabniku pred sklenitvijo okvirne pogodbe o
plačilnem instrumentu za plačila majhnih vrednosti zagotoviti le
naslednje informacije o glavnih značilnostih plačilne storitve:
1. o možnih načinih uporabe plačilnega instrumenta za
plačila majhnih vrednosti,
2. o odgovornosti ponudnika plačilnih storitev in uporabni‑
ka v primeru izvršitve neodobrene plačilne transakcije in v pri‑
meru neizvršitve ali nepravilne izvršitev plačilne transakcije,
3. o nadomestilih, ki jih ponudnik plačilnih storitev zara‑
čuna uporabniku,
4. o drugih bistvenih okoliščinah, kadar so te informacije
potrebne uporabniku za odločitev o sklenitvi pogodbe glede
plačilnega instrumenta za plačila majhnih vrednosti ter
5. o tem, kje so uporabniku na voljo druge splošne infor‑
macije iz 79. člena tega zakona.
(2) Ne glede na 85. in 86. člen tega zakona lahko okvirna
pogodba o plačilnem instrumentu za plačila majhnih vrednosti
določa, da ponudniku plačilnih storitev ni treba predlagati spre‑
memb okvirne pogodbe na način, kakor je določen v prvem in
drugem odstavku 80. člena tega zakona.
91. člen
(informacije o posamezni plačilni transakciji v zvezi
s plačilnimi instrumenti za plačila majhnih vrednosti)
(1) Okvirna pogodba o plačilnem instrumentu za plačila
majhnih vrednosti lahko določa, da ponudnik plačilnih storitev
po izvršitvi posamezne plačilne transakcije uporabniku po‑
sreduje ali da na voljo le naslednje informacije o posamezni
plačilni transakciji:
1. podatke, ki uporabniku omogočajo identifikacijo plačil‑
ne transakcije,
2. znesek posamezne plačilne transakcije, ali kadar se
več plačilnih transakcij iste vrste izvrši istemu prejemniku le
skupni znesek vseh plačilnih transakcij izvršenih istemu pre‑
jemniku, ter
3. vsa nadomestila, ki jih ponudnik plačilnih storitev za‑
računa za posamezne plačilne transakcije, ali kadar se več
plačilnih transakcij iste vrste izvrši istemu prejemniku, le skupni
znesek nadomestil, ki se zaračunajo za vse plačilne transakcije
izvršene istemu prejemniku.
(2) Okvirna pogodba o plačilnem instrumentu za plačila
majhnih vrednosti lahko določa, da ponudnik plačilnih storitev
ni dolžan obveščati uporabnika o posameznih plačilnih tran‑
sakcijah, če se plačilni instrument za plačila majhnih vrednosti
uporablja anonimno ali če ponudnik plačilnih storitev tehnično
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ni zmožen zagotoviti informacij o posameznih plačilnih transak‑
cijah. Ponudnik plačilnih storitev mora plačniku v tem primeru
omogočiti, da preveri znesek denarnih sredstev, ki so shranjena
na plačilnem instrumentu.
3. ODDELEK
POGODBA O IZVRŠITVI ENKRATNE
PLAČILNE TRANSAKCIJE
92. člen
(splošne informacije)
(1) Ponudnik plačilnih storitev mora uporabniku pred skle‑
nitvijo pogodbe o izvršitvi enkratne plačilne transakcije dati na
voljo naslednje informacije:
1. katero vrsto enolične identifikacijske oznake ali katere
druge podatke mora navesti uporabnik, da se lahko plačilni
nalog pravilno izvrši;
2. najdaljši rok izvršitve plačilne transakcije;
3. vsa nadomestila, ki jih ponudnik plačilnih storitev za‑
računava uporabnikom, vključno z razčlenitvijo postavk, če
uporabniku zaračunava skupno nadomestilo;
4. morebitni menjalni tečaj ali referenčni menjalni tečaj, ki
ga ponudnik plačilnih storitev uporablja za plačilno transakcijo.
(2) Ponudnik plačilnih storitev mora dati uporabniku infor‑
macije iz prvega odstavka tega člena na voljo na lahko dosto‑
pen način tako, da ima uporabnik dovolj časa, da se seznani s
pogoji glede izvršitve plačilne transakcije preden je kakor koli
zavezan s pogodbo o plačilni storitvi. Ponudnik plačilnih storitev
lahko da uporabniku na voljo informacije iz prvega odstavka
tega člena tudi s predložitvijo predloga pogodbe o izvršitvi
enkratne plačilne transakcije ali predloga plačilnega naloga, ki
vsebuje zahtevane informacije.
(3) Ponudnik plačilnih storitev mora zagotoviti, da so
informacije iz prvega odstavka tega člena podane na lahko
razumljiv način, v jasni in razumljivi obliki ter v slovenskem
jeziku ali v drugem jeziku o katerem se dogovorita stranki. Na
zahtevo uporabnika mora ponudnik plačilnih storitev informaci‑
je iz prvega odstavka tega člena uporabniku posredovati v pisni
obliki ali na drugem trajnem nosilcu podatkov.
(4) Če je bila pogodba o enkratni plačilni transakciji na
zahtevo uporabnika sklenjena z uporabo sredstev za sporazu‑
mevanje na daljavo, ki ponudniku plačilnih storitev ne omogo‑
čajo, da bi ravnal v skladu s prvim do tretjim odstavkom tega
člena, mora ponudnik plačilnih storitev informacije iz prvega
odstavka tega člena dati na voljo uporabniku takoj po izvršitvi
plačilne transakcije.
(5) Ponudnik plačilnih storitev mora uporabniku na lahko
dostopen način dati na voljo tudi druge informacije iz 79. člena
tega zakona, ki so pomembne za izvrševanje enkratne plačilne
transakcije.
93. člen
(informacije za plačnika po prejemu plačilnega naloga)
Plačnikov ponudnik plačilnih storitev mora takoj po preje‑
mu plačilnega naloga plačniku na enak način, kakor je določen
v tretjem odstavku 92. člena tega zakona, posredovati ali dati
na voljo naslednje informacije:
1. podatke, ki plačniku omogočajo identifikacijo plačilne
transakcije, in po potrebi tudi informacije v zvezi s prejemnikom
plačila;
2. znesek plačilne transakcije v valuti, ki je navedena v
plačilnem nalogu;
3. znesek nadomestil, ki jih mora poravnati plačnik, vključ‑
no z razčlenitvijo postavk, če je plačniku zaračunal skupno
nadomestilo;
4. menjalni tečaj, ali sklic na menjalni tečaj, ki ga je ponu‑
dnik plačilnih storitev uporabil pri izvršitvi plačilne transakcije,
kadar je uporabljeni menjalni tečaj drugačen od tečaja, o kate‑
rem je ponudnik plačilnih storitev obvestil uporabnika v skladu
z 92. členom tega zakona, ter znesek plačilne transakcije po
pretvorbi valute; in
5. datum prejema plačilnega naloga.
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94. člen
(informacije za prejemnika plačila po izvršitvi
plačilne transakcije)
Prejemnikov ponudnik plačilnih storitev mora takoj po
izvršitvi enkratne plačilne transakcije prejemniku plačila na
enak način, kakor je določen v tretjem odstavku 92. člena tega
zakona, posredovati ali dati na voljo naslednje informacije:
1. podatke, ki prejemniku plačila omogočajo identifikacijo
plačilne transakcije in po potrebi tudi plačnika, ter druge infor‑
macije, posredovane s plačilno transakcijo;
2. znesek plačilne transakcije v valuti, v kateri so sredstva
prejemniku plačila na razpolago;
3. znesek nadomestil, ki jih mora poravnati prejemnik pla‑
čila, vključno z razčlenitvijo postavk, če je prejemniku zaračunal
skupno nadomestilo;
4. morebitni menjalni tečaj, ki ga je pri izvršitvi plačilne
transakcije uporabil prejemnikov ponudnik plačilnih storitev, ter
znesek plačilne transakcije pred to pretvorbo valute; in
5. datum valute odobritve prejemnika plačila.
95. člen
(izjeme od obveznosti zagotavljanja informacij)
Kadar uporabnik posreduje ponudniku plačilnih storitev
plačilni nalog za enkratno plačilno transakcijo z uporabo pla‑
čilnega instrumenta, ki ga je uporabniku izdal drug ponudnik
plačilnih storitev na podlagi okvirne pogodbe o izdaji plačilnega
instrumenta, ponudnik plačilnih storitev ni dolžan posredovati
ali dati na voljo informacij o enkratni plačilni transakciji, ki so
bile ali bodo uporabniku posredovane ali dane na voljo na pod‑
lagi okvirne pogodbe o izdaji plačilnega instrumenta z drugim
ponudnikom plačilnih storitev.
4. ODDELEK
ZAGOTAVLJANJE DRUGIH INFORMACIJ UPORABNIKU
96. člen
(informacije v zvezi s pretvorbo valute)
(1) Če prejemnik plačila ponuja plačniku pretvorbo valute
pred odreditvijo plačilne transakcije ali če je pretvorba valu‑
te pred odreditvijo plačilne transakcije plačniku ponujena na
prodajnem mestu, mora stranka, ki ponuja pretvorbo valute,
plačnika seznaniti z informacijami o menjalnem tečaju, ki se
bo uporabil za pretvorbo, in z nadomestili, ki jih bo zaračunala
plačniku v zvezi s pretvorbo valute.
(2) Šteje se, da je plačnik soglašal s pretvorbo valute pred
odreditvijo plačilne transakcije, če je stranka, ki ponuja pretvor‑
bo valute, plačnika seznanila s pogoji iz prvega odstavka tega
člena pred odreditvijo plačilne transakcije.
97. člen
(informacije o dodatnih nadomestilih in znižanjih)
(1) Če prejemnik plačila zahteva od plačnika plačilo po‑
sebnega nadomestila ali ponuja plačniku znižanje v primeru
plačila z uporabo določenega plačilnega instrumenta, mora
plačnika o tem obvestiti pred odreditvijo plačilne transakcije.
(2) Če ponudnik plačilnih storitev ali tretja oseba zahte‑
va od uporabnika plačilo posebnega nadomestila za uporabo
določenega plačilnega instrumenta, mora uporabnika o tem
obvestiti pred odreditvijo plačilne transakcije.
5. ODDELEK
UPORABA DRUGIH PREDPISOV V ZVEZI
Z ZAGOTAVLJANJEM INFORMACIJ
98. člen
(uporaba drugih predpisov)
Dodatne zahteve glede zagotavljanja predhodnih infor‑
macij v zvezi z opravljanjem storitev, ki izhajajo iz posebnih
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predpisov, zavezujejo ponudnika plačilnih storitev v zvezi z
opravljanjem plačilnih storitev le, če ta zakon izrecno tako
določa.
99. člen
(predhodne informacije v zvezi s posojili potrošnikom
za opravljanje plačilnih transakcij)
Ponudnik plačilnih storitev, ki ponuja potrošnikom posojila
za opravljanje plačilnih transakcij, vključno s posojili v obli‑
ki prekoračitve na plačilnem računu, mora potrošnikom pred
sklenitvijo pogodbe o plačilnih storitvah poleg informacij iz 79.
in 92. člena tega zakona zagotoviti tudi informacije o pogojih
posojilne pogodbe v skladu z zakonom, ki ureja potrošniške
kredite.
100. člen
(predhodne informacije v primeru sklepanja
pogodb na daljavo)
(1) Ponudnik plačilnih storitev, ki omogoča potrošnikom
sklenitev pogodb o plačilnih storitvah na daljavo v smislu zako‑
na, ki ureja varstvo potrošnikov, mora pred sklenitvijo pogodbe
o plačilnih storitvah na daljavo potrošniku poleg informacij iz 79.
in 92. člena tega zakona zagotoviti tudi naslednje informacije:
1. podrobnejša pravila glede načina in rokov za plačilo
nadomestil, ki jih plača potrošnik, ter za izpolnjevanje drugih
obveznosti iz pogodbe o plačilnih storitvah,
2. v primeru, če ima potrošnik pravico odstopa od po‑
godbe:
– način uresničevanja te pravice,
– podatek o morebitnem znesku, ki ga mora potrošnik
plačati v primeru odstopa od pogodbe,
– praktična navodila za uresničevanje pravice do od‑
stopa, vključno z navedbo naslova za posredovanje izjave o
odstopu,
– posledice, če potrošnik ne uresniči pravice do odsto‑
pa,
3. o morebitnih dodatnih stroških, ki jih mora plačati potro‑
šnik ponudniku plačilnih storitev za uporabo sredstev za spora‑
zumevanje na daljavo, če se ti stroški razlikujejo od stroškov,
ki jih potrošnik običajno plačuje za uporabo komunikacijskih
sredstev za druge namene,
4. po potrebi ustrezno opozorilo, da je plačilna storitev
povezana z uporabo instrumentov, ki zaradi svojih posebnih
lastnosti ali postopkov za izvrševanje plačilnih transakcij pred‑
stavljajo posebno tveganje,
5. opozorilo glede možnosti obstoja dodatnih davkov in
stroškov, ki jih ne odvede ali zaračuna ponudnik plačilnih sto‑
ritev,
6. o pravu, ki se uporablja za razmerja med ponudnikom
plačilnih storitev in potrošnikom pred sklenitvijo pogodbe,
7. o časovni omejitvi glede veljavnosti informacij, ko so
zagotovljene potrošniku,
8. o obstoju sistema jamstva ali drugih dogovorov v zvezi
s povračilom škode, razen če gre za sisteme ali dogovore,
ki so urejeni v zakonih, ki urejajo bančništvo in trg finančnih
instrumentov.
(2) Ponudnik plačilnih storitev mora pri sklepanju pogodbe
o plačilnih storitvah na daljavo potrošnikom zagotoviti informa‑
cije iz prvega odstavka tega člena z uporabo sredstev komu‑
nikacije na daljavo na način, da je poslovni namen informacij
jasno izražen, in ob upoštevanju načela dobre vere in načela
varstva poslovno nesposobnih oseb ter poslovno omejeno
sposobnih oseb.
101. člen
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iz 92. člena in, če je to ustrezno, 100. člena tega zakona, za‑
gotoviti tudi naslednje informacije:
1. o nazivu in sedežu ponudnika plačilnih storitev,
2. o glavnih značilnostih plačilne storitve,
3. o načinu izvršitve plačilne transakcije in o načinu plačila
nadomestil, kadar ti odstopajo od zahtev poklicne skrbnosti v
smislu zakona, ki ureja varstvo potrošnika pred nepoštenimi
poslovnimi praksami,
4. o pravici do preklica enkratne plačilne transakcije, ka‑
dar pogodba o enkratni plačilni transakciji omogoča preklic,
5. postopkih zaradi prekrškov v zvezi z opravljanjem pla‑
čilnih storitev po tem zakonu ter o organu, ki je pristojen za
vodenje teh postopkov,
6. o postopku mirnega reševanja sporov, ki je uporabniku
na voljo v primeru spora v zvezi z opravljanjem plačilnih stori‑
tev ter o telesu, pristojnem za reševanje teh sporov v skladu z
218. členom tega zakona.
(2) Ponudnik plačilnih storitev mora opredeliti poslovni
namen informacij, ki jih mora zagotoviti potrošnikom v skladu s
tem zakonom, če tak namen ni razviden že iz vsebine informa‑
cij ali iz drugih okoliščin v katerih so informacije zagotovljene
potrošniku.
102. člen
(predhodno obveščanje uporabnikov pri sklepanju pogodb
o plačilnih storitvah, ki se opravljajo kot storitve
informacijske družbe)
Ponudnik plačilnih storitev, ki opravlja plačilne storitve
v obliki storitev informacijske družbe, kakor so opredeljene
v zakonu, ki ureja elektronsko poslovanje na trgu, mora pred
sklenitvijo pogodbe o plačilnih storitvah uporabnikom poleg in‑
formacij, ki se zahtevajo na podlagi drugih določb 2. podpoglav‑
ja 5. poglavja tega zakona, zagotoviti tudi podatke, ki jih mora
ponudnik storitev informacijske družbe zagotoviti uporabnikom
pred sklenitvijo pogodbe o storitvah informacijske družbe na
podlagi zakona, ki ureja elektronsko poslovanje na trgu.
3. PODPOGLAVJE
IZVRŠEVANJE PLAČILNIH TRANSAKCIJ
1. ODDELEK
ODOBRITEV PLAČILNIH TRANSAKCIJ
103. člen
(soglasje)
(1) Ponudnik plačilnih storitev izvrši plačilno transakcijo,
če je plačnik odobril plačilno transakcijo tako, da je podal so‑
glasje za njeno izvršitev.
(2) Plačnik poda soglasje za izvršitev plačilne transakcije
pred izvršitvijo plačilne transakcije, razen če sta se ponudnik
plačilnih storitev in plačnik dogovorila, da lahko plačnik poda
soglasje tudi po izvršitvi plačilne transakcije.
(3) Plačnik lahko poda soglasje za izvršitev posamezne
plačilne transakcije ali sklopa plačilnih transakcij v obliki in
po postopku, ki je dogovorjen med plačnikom in plačnikovim
ponudnikom plačilnih storitev.
(4) Če plačnik ne poda soglasja za izvršitev plačilne tran‑
sakcije v skladu z dogovorom iz tretjega odstavka tega člena,
se šteje, da plačilna transakcija ni bila odobrena.
(5) Ponudnik plačilnih storitev in plačnik, ki ni potrošnik,
se lahko dogovorita, da se četrti odstavek tega člena ne upo‑
rablja.
2. ODDELEK
IZVRŠITEV PLAČILNIH TRANSAKCIJ
104. člen

(predhodne informacije zaradi varstva potrošnikov
pred nepoštenimi poslovnimi praksami)

(prejem plačilnih nalogov)

(1) Ponudnik plačilnih storitev mora potrošniku pred skle‑
nitvijo pogodbe o enkratni plačilni transakciji poleg informacij

(1) Plačilna transakcija se izvrši na podlagi plačilnega na‑
loga, ki ga plačnikovemu ponudniku plačilnih storitev posreduje
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plačnik ali prejemnik plačila. Ponudnik plačilnih storitev mora
izvršiti plačilno transakcijo, ko prejme plačilni nalog, razen če
so podani pogoji za zavrnitev plačilnega naloga v skladu s tem
zakonom.
(2) Šteje se, da je ponudnik plačilnih storitev prejel plačilni
nalog, ko mu je plačilni nalog izročen z uporabo sredstev za ko‑
munikacijo, ki so dogovorjena v pogodbi o plačilnih storitvah, ne
glede na morebitno predhodno vključenost ponudnika plačilnih
storitev v proces oblikovanja in odreditve plačilnega naloga.
(3) Če ponudnik plačilnih storitev prejme plačilni nalog na
dan, ki ni določen kot njegov delovni dan, se šteje, da je plačilni
nalog prejel naslednji delovni dan.
(4) Ponudnik plačilnih storitev lahko določi uro proti koncu
delovnega dne, tako da se za vse plačilne naloge, ki jih prejme
po tej uri, šteje, da jih je prejel naslednji delovni dan.
(5) Če se uporabnik in njegov ponudnik plačilnih storitev
dogovorita, da se izvrševanje plačilnega naloga začne na dolo‑
čen dan ali ob koncu določenega obdobja ali na dan, ko plačnik
da sredstva na voljo svojemu ponudniku plačilnih storitev, se
šteje, da je za namen 111. člena tega zakona čas prejema pla‑
čilnega naloga dogovorjeni dan. Če dogovorjeni dan ni delovni
dan za ponudnika plačilnih storitev, se za plačilni nalog šteje,
da je bil prejet naslednji delovni dan.
105. člen
(zavrnitev plačilnih nalogov)
(1) Ponudnik plačilnih storitev lahko zavrne izvršitev pla‑
čilnega naloga, če niso izpolnjeni vsi pogoji za izvršitev plačil‑
nega naloga, kakor so določeni v pogodbi. Ponudnik plačilnih
storitev o zavrnitvi in če je mogoče, o razlogih za zavrnitev
in postopku za odpravo napak, ki so bile vzrok za zavrnitev,
obvesti uporabnika, razen če je to prepovedano na podlagi
drugih predpisov.
(2) Ponudnik plačilnih storitev obvestilo iz prvega odstav‑
ka tega člena posreduje ali da na voljo uporabniku na način,
dogovorjen v pogodbi, ob prvi priložnosti, najkasneje pa v
roku, ki je določen za izvršitev plačilnega naloga v skladu s
111. členom tega zakona.
(3) Okvirna pogodba lahko določa, da ponudnik plačilnih
storitev uporabniku zaračuna obvestilo o zavrnitvi plačilnega
naloga, če je zavrnitev utemeljena iz objektivnih razlogov.
(4) Če je ponudnik plačilnih storitev zavrnil plačilni nalog
v skladu s prvim do tretjim odstavkom tega člena, se šteje, da
plačilnega naloga ni prejel.
106. člen
(preklic plačilnega naloga)
(1) Plačnik lahko kadar koli prekliče plačilni nalog tako, da
umakne soglasje za izvršitev plačilne transakcije ali sklopa pla‑
čilnih transakcij. Vsaka plačilna transakcija izvršena po preklicu
soglasja, se šteje kot neodobrena.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena plačnik ne more
umakniti soglasja za izvršitev plačilne transakcije po tem, ko je
plačilni nalog za izvršitev plačilne transakcije postal nepreklicen
v skladu s 107. členom tega zakona.
(3) Plačnik lahko umakne soglasje za izvršitev posame‑
zne plačilne transakcije ali sklopa plačilnih transakcij v obliki
in po postopku, ki je dogovorjen med plačnikom in njegovim
ponudnikom plačilnih storitev.
107. člen
(nepreklicnost plačilnih nalogov)
(1) Uporabnik ne more preklicati plačilnega naloga potem,
ko ga prejme plačnikov ponudnik plačilnih storitev, razen če je v
tem členu za posamezne primere določeno drugače.
(2) Če plačilno transakcijo odredi prejemnik plačila ali
plačnik preko prejemnika plačila, plačnik ne more preklicati
plačilnega naloga potem, ko je plačilni nalog ali soglasje za
izvršitev plačilne transakcije podal prejemniku plačila.

Št.

58 / 27. 7. 2009 /

Stran

8109

(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena pa lahko v pri‑
meru, ko plačilno transakcijo odredi prejemnik plačila z direktno
obremenitvijo, plačnik prekliče plačilni nalog, ki ga je odredil
prejemnik plačila, do konca delovnega dne pred dogovorjenim
dnevom obremenitve plačnikovega računa. Pravica do preklica
plačilnega naloga v skladu s tem odstavkom ne posega v pravi‑
ce plačnika do povračil na podlagi 130. člena tega zakona.
(4) Uporabnik lahko v primeru iz petega odstavka
104. člena tega zakona prekliče plačilni nalog najpozneje do
konca delovnega dne pred dnevom, ki je dogovorjen kot zače‑
tek izvrševanja plačilnega naloga.
(5) Po poteku rokov iz prvega do četrtega odstavka tega
člena lahko uporabnik prekliče plačilni nalog le na podlagi
dogovora s svojim ponudnikom plačilnih storitev. V primeru, ko
plačilno transakcijo odredi prejemnik plačila ali plačnik preko
prejemnika plačila, mora s preklicem plačilnega naloga po
poteku roka iz drugega oziroma tretjega odstavka tega člena
soglašati tudi prejemnik plačila.
(6) Okvirna pogodba lahko določi, da lahko ponudnik
plačilnih storitev uporabniku posebej zaračuna preklic plačil‑
nega naloga po poteku rokov iz prvega do četrtega odstavka
tega člena.
(7) Ponudnik plačilnih storitev in uporabnik, ki ni potro‑
šnik, se lahko dogovorita, da se ta člen deloma ali v celoti ne
uporablja.
108. člen
(valuta plačilne transakcije)
Plačilna transakcija se izvrši v valuti, o kateri se dogovo‑
rita uporabnik in njegov ponudnik.
109. člen
(nadomestila, ki jih zaračunava ponudnik)
(1) Ponudnik plačilnih storitev lahko uporabniku v zvezi z
izvršitvijo plačilne transakcije zaračuna le nadomestila, o kate‑
rih je predhodno obvestil uporabnika v skladu s četrtim odstav‑
kom 79. člena, prvim odstavkom 82. člena, prvim odstavkom
90. člena ali prvim odstavkom 92. člena tega zakona.
(2) V zvezi z izvršitvijo plačilne transakcije plačnik plača
nadomestila, ki jih zaračunava plačnikov ponudnik plačilnih sto‑
ritev, prejemnik plačila pa plača nadomestila, ki jih zaračunava
prejemnikov ponudnik plačilnih storitev. Drugačen dogovor med
ponudnikom plačilnih storitev in uporabnikom je dopusten le,
če plačilna transakcija vsebuje tudi pretvorbo valut pri plačni‑
kovem ponudniku plačilnih storitev.
(3) Plačnikov ponudnik plačilnih storitev, prejemnikov po‑
nudnik plačilnih storitev in morebitni posrednik, ki sodeluje pri
izvrševanju plačilne transakcije za račun ponudnika plačilnih
storitev, morajo pri izvršitvi plačilne transakcije prenesti celotni
znesek plačilne transakcije od plačnika do prejemnika plačila.
(4) Ne glede na tretji odstavek tega člena se lahko pre‑
jemnik in njegov ponudnik plačilnih storitev dogovorita, da
ponudnik plačilnih storitev odtegne svoja nadomestila od pre‑
nesenega zneska, preden ga odobri na prejemnikovem plačil‑
nem računu, ali ga da na voljo prejemniku. V tem primeru mora
ponudnik plačilnih storitev prejemniku v obvestilu po izvršitvi
plačilne transakcije iz 84. ali 94. člena tega zakona ločeno
prikazati celotni znesek plačilne transakcije in nadomestila, ki
jih je odtegnil.
(5) V primeru, če se od prenesenega zneska odtegujejo
druga nadomestila, ki niso nadomestila iz četrtega odstavka
tega člena, mora plačnikov ponudnik plačilnih storitev zagoto‑
viti, da prejemnik plačila prejme celotni znesek plačilne transak‑
cije. Če plačilno transakcijo odredi prejemnik plačila ali plačnik
preko prejemnika plačila, mora v primeru iz prvega stavka tega
odstavka prejemnikov ponudnik plačilnih storitev zagotoviti, da
prejemnik plačila prejme celotni znesek plačilne transakcije.
(6) Določbe tega člena ne posegajo v dogovore med po‑
nudniki plačilnih storitev glede medsebojnega zaračunavanja
stroškov v zvezi z izvrševanjem plačilnih transakcij.
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110. člen

(nadomestila, ki jih zaračuna prejemnik plačila)
(1) Ta zakon ne posega v pravico prejemnika plačila, da
plačniku zaračuna posebno nadomestilo ali da mu ponudi po‑
pust zaradi uporabe določenega plačilnega instrumenta.
(2) Ponudnik plačilnih storitev prejemniku plačila ne sme
preprečiti ali ga kakor koli omejevati, da od plačnika zahteva
plačilo nadomestila ali mu ponudi znižanje plačila za blago ali
storitve za uporabo določenega plačilnega instrumenta.
111. člen
(rok izvršitve plačilne transakcije)
(1) Plačnikov ponudnik plačilnih storitev mora zagotoviti,
da je v primeru domače plačilne transakcije, ki se izvrši v eurih,
znesek plačilne transakcije odobren na računu prejemnikovega
ponudnika plačilnih storitev isti dan, ko je plačnikov ponudnik
plačilnih storitev prejel plačilni nalog v skladu s 104. členom
tega zakona.
(2) Plačnikov ponudnik plačilnih storitev mora zagotoviti,
da je v primeru čezmejne plačilne transakcije, ki se izvrši v
eurih, znesek plačilne transakcije odobren na računu preje‑
mnikovega ponudnika plačilnih storitev najpozneje do konca
naslednjega delovnega dne po dnevu, ko je plačnikov ponudnik
plačilnih storitev prejel plačilni nalog v skladu s 104. členom
tega zakona. Ta rok se pri plačilni transakciji, ki jo uporabnik
odredi v papirni obliki, podaljša za dodatni delovni dan.
(3) Drugi odstavek tega člena se uporablja tudi za doma‑
če in čezmejne plačilne transakcije, ki se izvršijo v valuti države
članice, ki ni euro, razen če se ponudnik plačilnih storitev in
uporabnik dogovorita o drugačnem roku izvršitve, vendar ne
daljšem kakor štiri delovne dni po prejemu plačilnega naloga.
112. člen
(posredovanje plačilnega naloga preko prejemnikovega
ponudnika plačilnih storitev)
Prejemnikov ponudnik plačilnih storitev mora posredovati
plačilni nalog, ki ga je odredil prejemnik plačila ali plačnik preko
prejemnika plačila, plačnikovemu ponudniku plačilnih storitev
v rokih, o katerih sta se dogovorila prejemnikov ponudnik pla‑
čilnih storitev in prejemnik plačila, tako, da bo na dogovorjeni
dan mogoče izvršiti plačilno transakcijo.
113. člen
(razpolaganje s sredstvi)
(1) Prejemnikov ponudnik plačilnih storitev mora preje‑
mniku omogočiti razpolaganje z denarnimi sredstvi na njego‑
vem plačilnem računu, ali če prejemnik nima plačilnega računa
pri tem ponudniku plačilnih storitev, dati sredstva prejemniku
na razpolago takoj:
1. ko je znesek plačilne transakcije za prejemnika plačila
odobren na računu prejemnikovega ponudnika plačilnih storitev
v skladu s 111. členom tega zakona in
2. ko prejemnikov ponudnik plačilnih storitev prejme vse
informacije, potrebne za odobritev prejemnikovega računa ali
prejemnika plačila.
(2) Če dan, ko so denarna sredstva odobrena na računu
prejemnikovega ponudnika plačilnih storitev, ni delovni dan
prejemnikovega ponudnika plačilnih storitev, se za namene
prvega odstavka tega člena šteje, da je prejemnikov ponudnik
plačilnih storitev prejel denarna sredstva za prejemnika plačila
prvi naslednji delovni dan.
114. člen
(datum valute odobritve in obremenitve plačilnega računa)
(1) Plačnikov ponudnik plačilnih storitev mora zagotoviti,
da je datum valute obremenitve plačnikovega plačilnega raču‑
na v zvezi z izvršitvijo plačilne transakcije enak ali kasnejši od
datuma, ko se ta plačilni račun obremeni za znesek plačilne
transakcije.
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(2) Prejemnikov ponudnik plačilnih storitev mora zagotovi‑
ti, da je datum valute odobritve prejemnikovega plačilnega ra‑
čuna v zvezi z izvršitvijo plačilne transakcije najkasneje delovni
dan, ko so sredstva plačilne transakcije odobrena na računu
prejemnikovega ponudnika plačilnih storitev.
115. člen
(datum valute in razpolaganje s sredstvi v primeru
gotovinskega pologa na plačilni račun)
(1) V primeru, ko uporabnik položi gotovino na plačilni ra‑
čun prejemnika, ki je potrošnik, pri ponudniku plačilnih storitev,
ki vodi ta račun, in v valuti, v kateri se vodi plačilni račun, mora
ponudnik plačilnih storitev ne glede na 113. in 114. člen tega
zakona zagotoviti, da je datum valute odobritve potrošnikovega
plačilnega računa takoj, ko ponudnik plačilnih storitev prejme
denarna sredstva, in da so denarna sredstva na razpolago
potrošniku takoj po prejemu denarnih sredstev.
(2) V primeru, ko uporabnik položi gotovino na plačilni
račun prejemnika, ki ni potrošnik, pri ponudniku plačilnih stori‑
tev, ki vodi ta plačilni račun, in v valuti, v kateri se vodi plačilni
račun, mora ponudnik plačilnih storitev zagotoviti, da je datum
valute odobritve prejemnikovega plačilnega računa najkasneje
naslednji delovni dan po prejemu denarnih sredstev in da so
denarna sredstva na razpolago prejemniku najkasneje nasle‑
dnji delovni dan po prejemu denarnih sredstev.
(3) Kadar uporabnik polaga gotovino v valuti države čla‑
nice, ki ni euro, na plačilni račun prejemnika pri ponudniku
plačilnih storitev, ki vodi ta račun, se lahko uporabnik in po‑
nudnik plačilnih storitev dogovorita o drugačnih rokih, kot so
opredeljeni v prvem in drugem odstavku tega člena, vendar ne
daljših kot štiri delovne dni po prejemu gotovine.
3. ODDELEK
UPORABA PLAČILNIH INSTRUMENTOV
116. člen
(obveznosti uporabnika v zvezi s plačilnimi instrumenti)
(1) Uporabnik mora uporabljati plačilni instrument v skladu
s pogoji, ki urejajo izdajo in uporabo plačilnega instrumenta, in
takoj po prejemu plačilnega instrumenta zlasti zagotoviti vse
razumne ukrepe, da zavaruje varnostne elemente plačilne‑
ga instrumenta, ki omogočajo identifikacijo uporabnika in so
vezani osebno nanj (v nadaljnjem besedilu: osebni varnostni
elementi).
(2) Uporabnik mora brez odlašanja obvestiti ponudnika
plačilnih storitev ali osebo, ki jo ponudnik plačilnih storitev na‑
vede, o izgubi, kraji ali zlorabi plačilnega instrumenta.
117. člen
(obveznosti ponudnika plačilnih storitev v zvezi
s plačilnimi instrumenti)
(1) Ponudnik plačilnih storitev, ki uporabniku izda plačilni
instrument, mora v razmerju do uporabnika zagotoviti:
1. da so osebni varnostni elementi plačilnega instrumenta
dostopni izključno uporabniku, ki je prejel plačilni instrument,
brez poseganja v obveznosti uporabnika iz 116. člena tega
zakona,
2. da uporabniku ob vsakem času na primeren način omo‑
goči posredovanje obvestila iz drugega odstavka 116. člena
tega zakona oziroma zahtevka za sprostitev uporabe plačilne‑
ga instrumenta v skladu s četrtim odstavkom 118. člena tega
zakona,
3. da se prepreči vsakršna nadaljnja uporaba plačilnega
instrumenta, potem ko je uporabnik posredoval obvestilo v
skladu z drugim odstavkom 116. člena tega zakona.
(2) Ponudnik plačilnih storitev ne sme poslati plačilnega
instrumenta uporabniku brez njegove izrecne zahteve, razen v
primeru, ko se že izdan plačilni instrument nadomešča z novim.
Ponudnik plačilnih storitev nosi tveganje pošiljanja plačilnega
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instrumenta ali pošiljanja kakršnih koli osebnih varnostnih ele‑
mentov plačilnega instrumenta uporabniku.
(3) Ponudnik plačilnih storitev mora v obdobju 18 mese‑
cev po prejemu uporabnikovega obvestila iz 2. točke prvega
odstavka tega člena uporabniku zagotavljati sredstva, ki upo‑
rabniku na njegovo zahtevo omogočajo, da dokaže posredo‑
vanje takšnega obvestila.
118. člen
(omejitev uporabe)
(1) V primeru, ko se plačilni instrument uporablja za po‑
sredovanje plačnikovega soglasja za izvršitev plačilne transak‑
cije, se lahko plačnik in ponudnik plačilnih storitev dogovorita
o omejitvi porabe za plačilne storitve, izvršene z uporabo ta‑
kšnega plačilnega instrumenta, z določitvijo najvišjega zneska
posameznih ali zaporednih plačilnih transakcij, ki jih lahko
plačnik odobri z uporabo plačilnega instrumenta v določenem
obdobju.
(2) Ponudnik plačilnih storitev in plačnik se lahko v okvirni
pogodbi dogovorita, da lahko ponudnik plačilnih storitev one‑
mogoči uporabo plačilnega instrumenta (v nadaljnjem besedilu:
blokira plačilni instrument), ki se uporablja za odobritev plačil‑
nih transakcij, če:
1. obstajajo objektivno utemeljeni razlogi, povezani z var‑
nostjo plačilnega instrumenta, ali
2. obstaja sum, da gre za neodobreno ali goljufivo upora‑
bo plačilnega instrumenta, ali
3. v primeru, ko je uporaba plačilnega instrumenta pove‑
zana z odobritvijo posojila plačniku, obstaja znatno povečano
tveganje, da plačnik ne bo mogel izpolniti svoje obveznosti
plačila.
(3) V primeru iz drugega odstavka tega člena mora po‑
nudnik plačilnih storitev obvestiti plačnika o blokadi plačilnega
instrumenta in o razlogih zanjo, če je mogoče, preden je pla‑
čilni instrument blokiran, sicer pa takoj po blokadi. Obvestilo
o blokadi plačilnega instrumenta mora ponudnik plačilnih sto‑
ritev posredovati plačniku na način, ki je dogovorjen v okvirni
pogodbi.
(4) Ponudnik plačilnih storitev ponovno omogoči uporabo
plačilnega instrumenta ali ga nadomesti z novim plačilnim in‑
strumentom, ko razlogi za blokado prenehajo.
(5) Ne glede na tretji odstavek tega člena ponudniku
plačilnih storitev ni treba obvestiti plačnika o blokadi plačilnega
instrumenta, če je takšno obvestilo v nasprotju z objektivno
utemeljenimi varnostnimi ukrepi ali prepovedano z drugimi
predpisi.
4. ODDELEK
ODGOVORNOST IN POVRAČILA PLAČILNIH TRANSAKCIJ
119. člen
(odgovornost ponudnika plačilnih storitev za neodobreno
plačilno transakcijo)
(1) Plačnikov ponudnik plačilnih storitev plačniku odgovar‑
ja za izvršitev plačilne transakcije brez plačnikovega soglasja
za izvršitev v skladu s 103. členom tega zakona (v nadaljnjem
besedilu: neodobrena plačilna transakcija).
(2) Če je plačnikov ponudnik plačilnih storitev odgovoren
za izvršitev neodobrene plačilne transakcije, mora plačniku
takoj povrniti znesek neodobrene plačilne transakcije in, če je
bila neodobrena plačilna transakcija izvršena v breme plačni‑
kovega plačilnega računa, vzpostaviti tako stanje plačnikovega
plačilnega računa, kakršno bi bilo, če neodobrena plačilna
transakcija ne bi bila izvršena.
(3) Plačnikov ponudnik plačilnih storitev, ki je odgovoren
za izvršitev neodobrene plačilne transakcije, mora plačniku
povrniti tudi vsa zaračunana nadomestila, ki jih je zaračunal
plačniku, ter obresti, do katerih je upravičen plačnik v zvezi z
izvršitvijo neodobrene plačilne transakcije.
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(4) Plačnikov ponudnik plačilnih storitev se lahko razbre‑
meni odgovornosti za izgubo zneskov iz drugega in tretjega
odstavka tega člena:
1. v tistem delu, ko izgubo krije uporabnik v skladu s
120. členom tega zakona,
2. ko je izvršitev neodobrene plačilne transakcije posle‑
dica izjemnih in nepredvidljivih okoliščin, na katere ponudnik
plačilnih storitev, ne more vplivati oziroma bi bile posledice
takšnih okoliščin kljub vsem nasprotnim prizadevanjem ponu‑
dnika plačilnih storitev neizogibne,
3. ko obveznost izvršitve plačilne transakcije brez soglas‑
ja plačnika izhaja iz drugih predpisov, ki zavezujejo ponudnika
plačilnih storitev.
(5) Uporabnik lahko zahteva od ponudnika plačilnih sto‑
ritev povrnitev nadaljnje škode, ki je posledica neodobrene
plačilne transakcije, za katero je odgovoren ponudnik plačilnih
storitev v skladu s splošnimi pravili obligacijskega prava.
120. člen
(uporabnikova odgovornost za neodobrene
plačilne transakcije)
(1) Uporabnik krije izgubo zneskov iz drugega in tretjega
odstavka 119. člena tega zakona do največ 150 eurov, če je iz‑
vršitev neodobrenih plačilnih transakcij, zaradi katerih je izguba
nastala, posledica uporabe:
1. ukradenega ali izgubljenega plačilnega instrumenta
ali
2. plačilnega instrumenta, ki je bil zlorabljen, če upo‑
rabnik ni zavaroval osebnih varnostnih elementov plačilnega
instrumenta.
(2) Uporabnik krije celotno izgubo zneskov iz drugega in
tretjega odstavka 119. člena tega zakona, če je izvršitev neodo‑
brene plačilne transakcije posledica uporabnikove prevare, ali
če uporabnik naklepno ali zaradi hude malomarnosti ni izpolnil
ene ali več svojih obveznosti v zvezi s plačilnim instrumentom
v skladu s 116. členom tega zakona.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena mora
ponudnik plačilnih storitev uporabniku povrniti celotno izgu‑
bo zneskov iz drugega in tretjega odstavka 119. člena tega
zakona, če ponudnik plačilnih storitev ni zagotovil sredstev
za obveščanje o izgubljenem, ukradenem ali zlorabljenem
plačilnem instrumentu v skladu z 2. točko prvega odstavka
117. člena tega zakona. Ponudnik plačilnih storitev se razbre‑
meni odgovornosti po tem odstavku le, če je škoda posledica
uporabnikove prevare.
(4) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena mora po‑
nudnik plačilnih storitev povrniti uporabniku celotno izgubo zne‑
skov iz drugega in tretjega odstavka 119. člena tega zakona, ki
nastane po tem, ko je uporabnik v skladu s 116. členom tega
zakona obvestil ponudnika plačilnih storitev, da je bil plačilni
instrument izgubljen, ukraden ali zlorabljen. Ponudnik plačilnih
storitev se razbremeni odgovornosti po tem odstavku le, če je
škoda posledica uporabnikovega goljufivega ravnanja.
(5) Ponudnik plačilnih storitev in uporabnik, ki ni potro‑
šnik, se lahko dogovorita, da se ta člen deloma ali v celoti ne
uporablja.
121. člen
(izključitev odgovornosti za neodobrene plačilne transakcije
z elektronskim denarjem)
(1) Ne glede na določbe 119. in 120. člena tega zakona
plačnikov ponudnik plačilnih storitev ne odgovarja plačniku za
izvršitev neodobrene plačilne transakcije z elektronskim denar‑
jem, če plačnikov ponudnik plačilnih storitev ne more blokirati
plačnikovega plačilnega računa, na katerem vodi plačnikov ele‑
ktronski denar, ali blokirati plačnikovega plačilnega instrumenta
za uporabo elektronskega denarja.
(2) Oprostitev odgovornosti iz prvega odstavka tega člena
se uporablja za plačilne račune elektronskega denarja oziroma
plačilne instrumente za uporabo elektronskega denarja, pri
katerih vrednost izdanega elektronskega denarja ne presega
150 eurov.
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(odgovornost za nepravilno izvršitev plačilne transakcije,
ki jo odredi plačnik)
(1) Plačnikov ponudnik plačilnih storitev odgovarja plačniku
za pravilno izvršitev plačilne transakcije, ki jo je odredil plačnik
pri tem ponudniku plačilnih storitev, prejemnikovemu ponudniku
plačilnih storitev v skladu s 111. členom tega zakona.
(2) Če je plačnikov ponudnik plačilnih storitev odgovoren
za neizvršitev oziroma nepravilno izvršitev plačilne transakcije
na podlagi prvega odstavka tega člena, mora plačniku brez
odlašanja povrniti znesek neizvršene ali nepravilno izvršene
plačilne transakcije, ali, če je bila plačilna transakcija izvršena
v breme plačnikovega plačilnega računa, vzpostaviti takšno
stanje plačilnega računa, kakršno bi bilo, če do napačne izvr‑
šitve ne bi prišlo.
(3) Če plačnikov ponudnik plačilnih storitev dokaže, da je
bil račun prejemnikovega ponudnika plačilnih storitev odobren
za znesek plačilne transakcije v skladu s 111. členom tega za‑
kona, prejemnikov ponudnik plačilnih storitev odgovarja preje‑
mniku plačila za pravilno izvršitev plačilne transakcije v skladu
s 113. in 114. členom tega zakona in mora prejemniku takoj
dati na voljo znesek nepravilno izvršene plačilne transakcije,
ali če se plačilna transakcija izvrši v dobro prejemnikovega
plačilnega računa, ustrezni znesek odobriti na prejemnikovem
plačilnem računu.
(4) Ponudnik plačilnih storitev, ki je odgovoren svojemu
uporabniku zaradi neizvršitve ali nepravilne izvršitve plačilne
transakcije, je uporabniku odgovoren tudi za povračilo izgube
iz naslova nadomestil, ki jih je zaračunal uporabniku, ter obresti
do katerih je upravičen plačnik v zvezi z nepravilno izvršeno
plačilno transakcijo.
(5) Ponudnik plačilnih storitev in uporabnik, ki ni potro‑
šnik, se lahko dogovorita, da se ta člen deloma ali v celoti ne
uporablja.
123. člen
(odgovornost za pravilno izvršitev plačilne transakcije,
ki jo odredi prejemnik plačila ali plačnik
preko prejemnika plačila)
(1) V primeru, ko plačilno transakcijo odredi prejemnik
plačila ali plačnik preko prejemnika plačila, odgovarja prejemni‑
kov ponudnik plačilnih storitev prejemniku plačila za pravilno
posredovanje plačilnega naloga plačnikovemu ponudniku pla‑
čilnih storitev v roku, o katerem sta se dogovorila prejemnik in
prejemnikov ponudnik plačilnih storitev na podlagi 112. člena
tega zakona. Če je prejemnikov ponudnik plačilnih storitev od‑
govoren za neizvršitev ali nepravilno izvršitev plačilne transak‑
cije po tem odstavku, mora takoj ponovno posredovati ustrezni
plačilni nalog plačnikovemu ponudniku plačilnih storitev.
(2) Ko je znesek plačilne transakcije, ki jo je odredil pre‑
jemnik plačila ali plačnik preko prejemnika plačila, odobren na
računu prejemnikovega ponudnika plačilnih storitev, prejemni‑
kov ponudnik plačilnih storitev prejemniku plačila odgovarja
za pravilno izvršitev plačilne transakcije v skladu s 113. in
114. členom tega zakona.
(3) V primeru, ko prejemnikov ponudnik plačilnih storitev
ne odgovarja prejemniku plačila na podlagi prvega ali drugega
odstavka tega člena, je za neizvršitev ali nepravilno izvršitev
plačilne transakcije, ki jo je odredil prejemnik plačila ali plačnik
preko prejemnika plačila, plačniku odgovoren plačnikov ponu‑
dnik plačilnih storitev.
(4) Če je plačnikov ponudnik plačilnih storitev odgovoren
po tretjem odstavku tega člena, mora plačniku po potrebi in
brez odlašanja povrniti znesek neizvršene ali nepravilno iz‑
vršene plačilne transakcije, ali če je bila plačilna transakcija
izvršena v breme plačnikovega plačilnega računa, vzpostaviti
takšno stanje plačilnega računa, kakršno bi bilo, če do nepra‑
vilne izvršitve ne bi prišlo.
(5) Ponudnik plačilnih storitev, ki je odgovoren na podlagi
tega člena, je uporabniku odgovoren tudi za povračilo izgube iz
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naslova nadomestil, ki jih je zaračunal uporabniku, ter obresti,
do katerih je upravičen plačnik v zvezi z nepravilno izvršeno
plačilno transakcijo.
(6) Ponudnik plačilnih storitev in uporabnik, ki ni potro‑
šnik, se lahko dogovorita, da se ta člen deloma ali v celoti ne
uporablja.
124. člen
(odgovornost za uporabo enolične identifikacijske oznake)
(1) Če je prejemnik plačila v plačilnem nalogu določen
z enolično identifikacijsko oznako, se šteje, da je bil plačilni
nalog izvršen pravilno glede prejemnika plačila, če se je izvršil
prejemniku v skladu z enolično identifikacijsko oznako.
(2) Če uporabnik predloži ponudniku plačilnih storitev
nepravilno enolično identifikacijsko oznako, ponudnik plačilnih
storitev ni odgovoren uporabniku za nepravilno izvršitev plačil‑
ne transakcije v smislu 122. oziroma 123. člena tega zakona.
(3) Če uporabnik poleg enolične identifikacijske oznake ali
drugih podatkov, ki jih v skladu s tretjim odstavkom 79. člena
oziroma prvim odstavkom 92. člena tega zakona zahteva ponu‑
dnik plačilnih storitev za izvršitev plačilnega naloga, ponudniku
plačilnih storitev predloži tudi druge podatke, je ponudnik pla‑
čilnih storitev odgovoren samo za izvršitev plačilne transakcije
v skladu z enolično identifikacijsko oznako, ki jo je predložil
uporabnik.
(4) Če je ponudnik plačilnih storitev izvršil plačilno tran‑
sakcijo v skladu z nepravilno enolično identifikacijsko oznako,
ki jo je predložil uporabnik, si mora ponudnik plačilnih storitev
v razumnih mejah prizadevati, da bi izterjal znesek izvršene
plačilne transakcije.
(5) Za izterjavo zneskov izvršene plačilne transakcije po
četrtem odstavku tega člena lahko ponudnik plačilnih storitev
uporabniku zaračuna posebno nadomestilo, če je to dogovor‑
jeno v okvirni pogodbi.
125. člen
(oprostitev odgovornosti za neizvršitev oziroma nepravilno
izvršitev plačilne transakcije)
(1) Ponudnik plačilnih storitev ne odgovarja uporabniku
za neizvršitev ali nepravilno izvršitev plačilne transakcije na
podlagi 122. oziroma 123. člena tega zakona, če je neizvršitev
ali nepravilna izvršitev plačilne transakcije posledica izjemnih
in nepredvidljivih okoliščin, ki se jim ponudnik plačilnih storitev
ni mogel izogniti ali jih preprečiti.
(2) Ponudnik plačilnih storitev prav tako ne odgovarja
uporabniku, če je neizvršitev ali nepravilna izvršitev plačil‑
ne transakcije posledica izpolnjevanja obveznosti ponudnika
plačilnih storitev, ki izhajajo iz drugih predpisov, ki zavezujejo
ponudnika plačilnih storitev.
126. člen
(odgovornost za ravnanje posrednikov in drugih oseb)
(1) Ponudnik plačilnih storitev odgovarja uporabniku za
neizvršitev ali nepravilno izvršitev plačilne transakcije v skladu
s 122. oziroma 123. členom tega zakona tudi v primeru, če je
za neizvršitev ali nepravilno izvršitev odgovoren posrednik ali
druga oseba, ki sodeluje pri izvrševanju plačilne transakcije.
(2) Ponudnik plačilnih storitev lahko uveljavlja povrnitev
zneskov, ki jih je izplačal uporabniku v skladu s 122. oziroma
123. členom tega zakona in druge škode, ki mu je nastala zaradi
neizvršitve ali nepravilne izvršitve plačilne transakcije, od posre‑
dnika ali druge osebe, ki odgovarja za nepravilno izvršitev plačilne
transakcije v skladu s splošnimi pravili obligacijskega prava.
127. člen
(druge obveznosti ponudnika plačilnih storitev v primeru
neizvršene oziroma nepravilno izvršene plačilne transakcije)
(1) V primeru neizvršene ali nepravilno izvršene plačilne
transakcije, mora ponudnik plačilnih storitev ne glede na svojo
odgovornost za pravilno izvršitev plačilne transakcije na zah‑
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tevo svojega uporabnika nemudoma ukrepati, da bi izsledil
plačilno transakcijo, in uporabniku posredovati informacije v
zvezi z neizvršeno ali nepravilno izvršeno plačilno transakcijo,
s katerimi razpolaga, da bi uporabniku omogočil uveljavljanje
povračil v zvezi z nepravilno izvršeno plačilno transakcijo.
(2) Ponudnik plačilnih storitev in uporabnik, ki ni potro‑
šnik, se lahko dogovorita, da se ta člen deloma ali v celoti ne
uporablja.
128. člen
(odgovornost za nadaljnjo škodo zaradi nepravilne izvršitve
plačilne transakcije)
Uporabnik lahko v skladu s splošnimi pravili obligacij‑
skega prava zahteva od ponudnika plačilnih storitev povrnitev
druge škode, ki je posledica neizvršitve ali nepravilne izvršitve
plačilne transakcije, in za katero je odgovoren ponudnik pla‑
čilnih storitev.
129. člen
(breme dokazovanja pristnosti in izvršitve plačilne transakcije)
(1) V primeru, ko uporabnik trdi, da ni odobril izvršene
plačilne transakcije ali da plačilna transakcija ni bila izvršena
pravilno, mora njegov ponudnik plačilnih storitev dokazati, da
je bila preverjena pristnost plačilne transakcije, da je bila pla‑
čilna transakcija pravilno evidentirana in knjižena ter da na
njeno izvršitev ni vplivala nikakršna tehnična okvara ali druga
napaka.
(2) Preverjanje pristnosti plačilne transakcije iz prvega od‑
stavka tega člena je postopek, ki omogoča ponudniku plačilnih
storitev, da preveri uporabo plačilnega instrumenta in njegovih
varnostnih elementov, ki so vezani na uporabnika.
(3) Če uporabnik plačilne storitve trdi, da ni odobril izvrše‑
ne plačilne transakcije, zgolj uporaba plačilnega instrumenta,
ki jo evidentira ponudnik plačilnih storitev, ni nujno zadosten
dokaz, da je plačnik odobril plačilno transakcijo ali da je goljufal
ali da naklepno ali iz hude malomarnosti ni izpolnil ene ali več
svojih obveznosti iz 116. člena tega zakona.
(4) Ponudnik plačilnih storitev in uporabnik, ki ni potro‑
šnik, se lahko dogovorita, da se ta člen deloma ali v celoti ne
uporablja.
130. člen
(povračila za neodobrene in nepravilno izvršene
plačilne transakcije)
(1) Ponudnik plačilnih storitev, ki je odgovoren za izvršitev
neodobrene oziroma nepravilno izvršene plačilne transakcije v
skladu s tem zakonom, uporabniku na njegovo zahtevo zago‑
tovi popravek tako, da:
1. povrne zneske neodobrenih ali nepravilno izvršenih pla‑
čilnih transakcij v skladu s 119., 120., 122. oziroma 123. členom
tega zakona ali
2. zagotovi pravilno izvršitev plačilne transakcije.
(2) Ponudnik plačilnih storitev mora zagotoviti uporabniku
popravek, če uporabnik obvesti ponudnika plačilnih storitev o
neodobrenih oziroma nepravilno izvršenih plačilnih transakci‑
jah brez odlašanja, ko ugotovi, da je prišlo do takšnih plačilnih
transakcij, vendar najkasneje v roku 13 mesecev po dnevu
obremenitve.
(3) V primeru, če ponudnik plačilnih storitev uporabniku ni
zagotovil informacij o izvršitvi neodobrene oziroma nepravilno
izvršene plačilne transakcije v skladu z 2. podpoglavjem 5.
poglavja tega zakona, mora ponudnik plačilnih storitev, ki je od‑
govoren za izvršitev neodobrene plačilne transakcije oziroma
nepravilno izvršitev plačilne transakcije, uporabniku zagotoviti
popravek tudi po izteku 13 mesečnega roka, če je uporabnik
obvestil ponudnika plačilnih storitev o neodobrenih oziroma
nepravilno izvršenih plačilnih transakcijah brez odlašanja, ko
je ugotovil, da je prišlo do takšnih plačilnih transakcij.
(4) Uporabnik, ki je zahteval popravek v skladu s prvim
odstavkom tega člena, lahko zahteva od ponudnika plačilnih
storitev povrnitev nadaljnje škode, ki je posledica neodobrene
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oziroma nepravilno izvršene plačilne transakcije, za katero je
odgovoren ponudnik plačilnih storitev, v skladu s splošnimi
pravili obligacijskega prava.
(5) Ponudnik plačilnih storitev in uporabnik, ki ni potrošnik,
se lahko dogovorita o drugačnih časovnih obdobjih, kakor so
določena v tem členu.
131. člen
(povračila plačilnih transakcij, ki jih je odredil prejemnik plačila
ali plačnik preko prejemnika plačila)
(1) Plačnikov ponudnik plačilnih storitev mora plačniku na
njegovo zahtevo povrniti celotni znesek odobrene in pravilno
izvršene plačilne transakcije, ki jo je odredil prejemnik plačila
ali plačnik preko prejemnika plačila, če:
1. je plačnik podal soglasje za izvršitev plačilne transak‑
cije brez točnega zneska plačilne transakcije in
2. znesek plačilne transakcije presega znesek, ki bi ga
lahko plačnik upravičeno pričakoval ob upoštevanju zneskov
preteklih plačilnih transakcij, pogojev v okvirni pogodbi in drugih
okoliščin primera.
(2) Plačnikov ponudnik plačilnih storitev lahko zahteva,
da mora plačnik predložiti dokazila o okoliščinah iz prvega
odstavka tega člena. Plačnik ne more uveljavljati okoliščin iz
2. točke prvega odstavka, če je preseženi znesek posledica
menjave valut, ki temelji na uporabi dogovorjenega referenč‑
nega menjalnega tečaja.
(3) Plačnik lahko zahteva povračilo zneska plačilne tran‑
sakcije iz prvega odstavka tega člena v roku osmih tednov od
dneva obremenitve.
(4) Plačnikov ponudnik plačilnih storitev mora v roku de‑
setih delovnih dni po prejemu plačnikovega zahtevka za povra‑
čilo v skladu s tretjim odstavkom tega člena povrniti plačniku
celotni znesek plačilne transakcije ali plačniku navesti razloge
za zavrnitev zahteve. Ponudnik plačilnih storitev lahko zavrne
plačnikov zahtevek za povračilo le, če niso izpolnjeni pogoji iz
prvega odstavka tega člena. Če ponudnik plačilnih storitev za‑
vrne plačnikov zahtevek, mora hkrati z obvestilom o razlogih za
zavrnitev plačnika obvestiti tudi o postopkih mirnega reševanja
sporov in postopkih zaradi prekrškov ter o organih, pristojnih za
vodenje teh postopkov.
(5) Plačnik in plačnikov ponudnik plačilnih storitev se
lahko v okvirni pogodbi o izvrševanju direktnih obremenitev
dogovorita, da lahko plačnik zahteva povračilo zneska odo‑
brene plačilne transakcije, izvršene z direktno obremenitvijo,
tudi v primerih, ko pogoji iz prvega odstavka tega člena niso
izpolnjeni.
(6) Plačnik in plačnikov ponudnik plačilnih storitev se
lahko v okvirni pogodbi dogovorita, da plačnik nima pravice do
povračila zneska plačilne transakcije iz prvega odstavka tega
člena, če:
1. je plačnik podal soglasje za izvršitev plačilne transakci‑
je neposredno svojemu ponudniku plačilnih storitev in
2. je ponudnik plačilnih storitev ali prejemnik plačila plač‑
niku vsaj štiri tedne pred dnevom zapadlosti na dogovorjeni
način zagotovil informacije o prihodnji plačilni transakciji.
(7) Ponudnik plačilnih storitev in uporabnik, ki ni potro‑
šnik, se lahko dogovorita, da se ta člen deloma ali v celoti ne
uporablja.
5. ODDELEK
PLAČILNI INSTRUMENTI ZA PLAČILA MAJHNIH
VREDNOSTI
132. člen
(uporaba določb za plačilne instrumente za plačila
majhnih vrednosti)
Ponudnik plačilnih storitev in uporabnik se lahko v okvirni
pogodbi o izdaji plačilnega instrumenta za plačila majhnih vre‑
dnosti dogovorita o naslednjem:
1. če plačilni instrument ne omogoča blokade, o izklju‑
čitvi uporabe naslednjih določb tega zakona: drugi odstavek
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116. člena, 2. in 3. točka prvega odstavka in tretji odstavek
117. člena ter tretji in četrti odstavek 120. člena;
2. če se plačilni instrument uporablja anonimno oziroma
ponudnik plačilne storitve iz drugih razlogov, značilnih za plačil‑
ni instrument, ne more dokazati, da je bila plačilna transakcija
odobrena, o izključitvi uporabe naslednjih določb tega zakona:
119. člen, prvi in drugi odstavek 120. člena ter 129. člen;
3. da ne glede na 104. člen tega zakona ponudniku plačil‑
nih storitev ni treba obvestiti uporabnika o zavrnitvi plačilnega
naloga, če neizvršitev plačilnega naloga izhaja iz okoliščin
posameznega primera;
4. da ne glede na 106. člen tega zakona, plačnik ne more
preklicati plačilnega naloga po tem, ko je posredoval plačilni
nalog oziroma soglasje, da se plačilna transakcija izvrši, pre‑
jemniku plačila;
5. da ne glede na 111. člen tega zakona veljajo drugačni
roki za izvršitev plačilne transakcije.
6. POGLAVJE
UPORABA DOLOČB PETEGA POGLAVJA TEGA ZAKONA V
ZVEZI Z DRUGIMI PLAČILNIMI TRANSAKCIJAMI
133. člen
(druge plačilne transakcije)
Druge plačilne transakcije so transakcije, ki se izvršijo:
1. v valuti tretje države, če se plačilna transakcija izvrši s
prenosom denarnih sredstev med ponudnikom plačilnih stori‑
tev, ki opravlja plačilne storitve na območju Republike Sloveni‑
je, in ponudnikom plačilnih storitev, ki opravlja plačilne storitve
na območju Republike Slovenije, na območju druge države
članice ali tretje države; ali
2. v eurih ali v drugi valuti države članice, če se plačilna
transakcija izvrši s prenosom denarnih sredstev med ponudni‑
kom plačilnih storitev, ki opravlja plačilne storitve na območju
Republike Slovenije, in ponudnikom plačilnih storitev, ki opra‑
vlja plačilne storitve na območju tretje države.
134. člen
(uporaba splošnih določb in določb, ki veljajo za pogodbo
o plačilnih storitvah)
(1) Za pogodbo o plačilnih storitvah, ki ureja izvrševanje
drugih plačilnih transakcij, se uporabljajo 74. in 75. člen tega
zakona ter določbe 2. podpoglavja 5. poglavja tega zakona,
razen v primerih iz drugega do četrtega odstavka tega čle‑
na.
(2) Ne glede na tretji odstavek 79. člena oziroma prvi
odstavek 92. člena tega zakona ponudnik plačilnih storitev
uporabniku pred sklenitvijo pogodbe o plačilnih storitvah ni
dolžan posredovati informacij glede najdaljšega roka izvrši‑
tve plačilne transakcije prejemnikovemu ponudniku plačilnih
storitev v tretji državi, če v trenutku sklenitve okvirne pogodbe
s temi informacijami ne razpolaga. Ponudnik plačilnih stori‑
tev si mora v tem primeru po najboljših močeh prizadevati,
da bi uporabniku zagotovil informacije o predvidenem roku
izvršitve.
(3) Če je v zvezi z izvršitvijo plačilne transakcije v po‑
godbi o plačilnih storitvah dogovorjeno, da ponudnik plačilnih
storitev svojemu uporabniku zaračuna tudi nadomestila, ki jih
za izvršitev plačilne transakcije zaračunava drug ponudnik
plačilnih storitev ali posrednik, ki sodeluje pri izvrševanju pla‑
čilne transakcije, mora ponudnik plačilnih storitev uporabnika
pred odreditvijo transakcije obvestiti o višini teh nadomestil.
Če ponudnik plačilnih storitev v času odreditve transakcije s
temi informacijami ne razpolaga, si mora po najboljših močeh
prizadevati, da bi uporabniku zagotovil informacije o predvideni
višini nadomestil.
(4) Za okvirno pogodbo, ki ureja izvrševanje drugih pla‑
čilnih transakcij z uporabo plačilnih instrumentov, se ne upora‑
bljata 90. in 91. člen tega zakona.
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135. člen
(uporaba določb, ki veljajo za izvrševanje plačilnih transakcij)
(1) Ponudnik plačilnih storitev in uporabnik se lahko do‑
govorita, da se posamezne določbe 3. podpoglavja 5. poglavja
tega zakona v celoti ali deloma ne uporabljajo za druge plačilne
transakcije.
(2) Če se uporabnik in njegov ponudnik plačilnih storitev
nista dogovorila glede najdaljšega roka izvršitve druge plačil‑
ne transakcije, mora plačnikov ponudnik plačilnih storitev ne
glede na 111. člen tega zakona zagotoviti, da je znesek plačil‑
ne transakcije odobren na računu prejemnikovega ponudnika
plačilnih storitev najpozneje do konca četrtega delovnega dne
po dnevu, ko je plačnikov ponudnik plačilnih storitev prejel
plačilni nalog.
(3) Ponudnik plačilnih storitev in uporabnik v pogodbi
ne moreta izključiti ali omejiti uporabe 113. in 114. člena tega
zakona v zvezi z izvrševanjem plačilnih transakcij iz 2. točke
133. člena tega zakona.

7. POGLAVJE
STORITVE IZDAJANJA ELEKTRONSKEGA DENARJA
136. člen
(storitve izdajanja elektronskega denarja)
(1) Pogodba o izdaji elektronskega denarja je pogodba,
s katero se družba za izdajo elektronskega denarja (v nadalj‑
njem besedilu: izdajatelj elektronskega denarja) zaveže izdati
elektronski denar imetniku v vrednosti denarnega zneska, ki
ga plača imetnik, zmanjšanega za morebitno provizijo, zara‑
čunano imetniku.
(2) Če s tem zakonom ni določeno drugače, se za pravna
razmerja med izdajateljem elektronskega denarja in imetnikom
uporabljajo pravila zakona, ki ureja obligacijska razmerja v
zvezi s pogodbo o naročilu.
137. člen
(pravica imetnika zahtevati izplačilo sredstev)
(1) Imetnik lahko kadar koli zahteva, da mu izdajatelj
izplača protivrednost izdanega elektronskega denarja v goto‑
vini ali s prenosom na plačilni račun. Izdajatelj elektronskega
denarja mora imetniku izplačati elektronski denar najkasneje v
roku osmih dni od prejema zahteve za izplačilo.
(2) Izdajatelj imetniku ne sme zaračunati nadomestila
oziroma drugih stroškov za uresničitev pravice iz prvega od‑
stavka tega člena, razen stroškov, ki so neposredno povezani
z izplačilom gotovine ali prenosom na plačilni račun.
(3) Pravice imetnika iz prvega oziroma drugega odstavka
tega člena s pogodbo ni mogoče niti izključiti niti omejiti. V po‑
godbi o izdaji elektronskega denarja morajo biti jasno navedeni
pogoji unovčenja elektronskega denarja.
(4) Ne glede na tretji odstavek tega člena se lahko iz‑
dajatelj in imetnik v pogodbi dogovorita o najnižji vrednosti
elektronskega denarja, ki se lahko zahteva po prvem odstavku
tega člena. Najnižji znesek iz prejšnjega stavka ne more biti
višji od 10 eurov.
(5) Izdajatelj elektronskega denarja odgovarja imetniku
za izgubljeni znesek elektronskega denarja ne glede na kriv‑
do, tudi če je razlog za izgubo okvara medija, ki ga zagotavlja
izdajatelj elektronskega denarja in na katerem je shranjen
elektronski denar, oziroma okvara opreme, ki jo zagotavlja
izdajatelj in ki ni neposredno oziroma izključno pod nadzorom
izdajatelja elektronskega denarja. Izdajatelj ne odgovarja ime‑
tniku za izgubo elektronskega denarja, če je imetnik uporabljal
medij oziroma opremo, katere uporabe izdajatelj elektronskega
denarja ni odobril.
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8. POGLAVJE
UNOVČEVANJE DOMICILIRANIH MENIC
138. člen
(dogovor o unovčevanju domiciliranih menic)
(1) Za papirno menico, ki jo je v skladu z zakonom, ki
ureja menico, izdal ali akceptiral uporabnik, ki je pravna oseba,
zasebnik ali samostojni podjetnik, v zvezi z opravljanjem dejav‑
nosti in ki je plačljiva v breme denarnih sredstev, ki se vodijo
na uporabnikovem plačilnem računu pri ponudniku plačilnih
storitev (v nadaljnjem besedilu: domicilirana menica), se šteje,
da vključuje tudi:
1. nepreklicno pooblastilo uporabnika imetniku menice, ki
je upravičen zahtevati plačilo na podlagi domicilirane menice v
skladu z zakonom, ki ureja menico, da odredi izvršitev plačilne
transakcije v breme plačnikovih sredstev pri plačnikovem ponu‑
dniku plačilnih storitev v skladu z domicilirano menico, in
2. nepreklicno soglasje uporabnika svojemu ponudniku
plačilnih storitev, da v breme uporabnikovih denarnih sredstev
izvrši plačilno transakcijo, ki jo odredi imetnik menice v skladu
s 1. točko tega odstavka.
(2) Določbe tega poglavja ne posegajo v pravice upo‑
rabnika, imetnika menice ali drugih oseb, ki so jih pridobile na
podlagi zakona, ki ureja menico.
139. člen
(izvršitev plačilne transakcije na podlagi domicilirane menice)
(1) Imetnik domicilirane menice odredi izvršitev plačilne
transakcije na podlagi domicilirane menice tako, da uporab‑
nikovemu ponudniku plačilnih storitev predloži domicilirano
menico in podatke za izvršitev plačilne transakcije v breme
uporabnikovega plačilnega računa pri tem ponudniku plačilnih
storitev in s prenosom denarnih sredstev imetniku menice (v
nadaljnjem besedilu: plačilni nalog za unovčitev domicilirane
menice).
(2) Ponudnik plačilnih storitev lahko zavrne izvršitev pla‑
čilne transakcije na podlagi plačilnega naloga za unovčitev
domicilirane menice, če:
1. je imetnik domicilirane menice odredil plačilni nalog
za unovčitev domicilirane menice, ki je očitno v nasprotju z
domicilirano menico (npr. glede zneska, glede domicila, glede
zapadlosti menice),
2. je plačilni nalog za unovčitev domicilirane menice odre‑
dila oseba, ki ni menični upnik, ali druga oseba, ki jo je menični
upnik pooblastil za odreditev plačilne transakcije zaradi plačila
domicilirane menice.
(3) Banka Slovenije predpiše enotna pravila za izvrševa‑
nje plačilnih transakcij na podlagi plačilnega naloga za unovči‑
tev domicilirane menice.
9. POGLAVJE
OPRAVLJANJE IZVRŠBE NA DENARNA SREDSTVA
DOLŽNIKA PRI PONUDNIKU PLAČILNIH STORITEV
140. člen
(plačilne transakcije in omejitve razpolaganja
na podlagi sklepa o izvršbi)
(1) Ne glede na druge določbe tega zakona o izvrševanju
plačilnih transakcij ponudnik plačilnih storitev izvrši plačilno
transakcijo oziroma onemogoči uporabniku razpolaganje z de‑
narnimi sredstvi na podlagi sklepa sodišča ali drugega organa,
pristojnega za izvršbo in zavarovanje, v skladu s predpisi, ki
urejajo opravljanje izvršbe in zavarovanja na denarna sredstva
dolžnika pri ponudniku plačilnih storitev, če ni v tem poglavju
določeno drugače.
(2) Določbe zakona, ki ureja izvršbo in zavarovanje na
dolžnikovih denarnih sredstvih pri organizaciji za plačilni pro‑
met, se ne uporabljajo v zvezi s plačilnimi računi, ki se upo‑
rabljajo izključno za namen izvrševanja plačilnih transakcij v
skladu s tem zakonom.
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(3) Izvršbe in zavarovanja na denarna sredstva neposre‑
dnih in posrednih uporabnikov državnega proračuna in pro‑
računov samoupravnih lokalnih skupnosti se lahko v skladu
z 9. poglavjem tega zakona izvršujejo le preko podračunov
enotnega zakladniškega računa države ali samoupravne lo‑
kalne skupnosti, ki so odprti pri Upravi Republike Slovenije za
javna plačila.
141. člen
(izdaja predpisov)
Minister, pristojen za finance oziroma ministrica, pristojna
za finance (v nadaljnjem besedilu: minister, pristojen za finan‑
ce), predpiše način ravnanja ponudnikov plačilnih storitev v
zvezi z izvrševanjem sklepov o izvršbi ali zavarovanju, ki jih v
skladu s svojimi pristojnostmi izdajo davčni organi.
142. člen
(stroški izvrševanja sklepa o izvrši in zavarovanju)
(1) Če ponudnik plačilnih storitev dolžniku zaračunava
posebno nadomestilo za izvajanje dejanj na podlagi sklepa o
izvršbi ali zavarovanju na denarnih sredstvih dolžnika pri tem
ponudniku plačilnih storitev, morajo biti ta nadomestila primer‑
na in v skladu z dejanskimi stroški, ki nastanejo ponudniku
plačilnih storitev v zvezi z izvrševanjem sklepa o izvršbi ali
zavarovanju.
(2) Dolžnikov ponudnik plačilnih storitev mora obvestiti
dolžnika in sodišče ali drug organ, ki je izdal sklep o izvršbi
ali zavarovanju, o vrsti in višini nadomestil iz prvega odstavka
tega člena.
10. POGLAVJE
REGISTER TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV
143. člen
(register transakcijskih računov)
(1) Register transakcijskih računov je enotna informati‑
zirana baza podatkov o transakcijskih računih in o imetnikih
transakcijskih računov.
(2) Register transakcijskih računov vzpostavi in upravlja
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in sto‑
ritve (v nadaljnjem besedilu: Agencija).
144. člen
(zagotavljanje podatkov za register transakcijskih računov)
(1) Banke, ki vodijo transakcijske račune, ter Uprava Re‑
publike Slovenije za javna plačila glede podračunov, ki jih vodi v
skladu z zakonom, morajo Agenciji tekoče zagotavljati podatke
za vzpostavitev in vodenje registra transakcijskih računov.
(2) V registru transakcijskih računov se obdelujejo nasle‑
dnji podatki:
1. podatki o imetniku transakcijskega računa:
– ime, priimek in naslov prebivališča imetnika, ki je fizič‑
na oseba, ali firma, sedež in naslov imetnika transakcijskega
računa, ki je pravna oseba, ali firma, sedež in naslov ter ime
in priimek imetnika transakcijskega računa, ki je podjetnik ali
zasebnik, ali naziv in naslov drugega imetnika transakcijskega
računa;
– davčna številka imetnika, če je imetnik vpisan v davčni
register v skladu z zakonom, ki ureja davčni register,
– identifikacijska oznaka imetnika in država sedeža ali
prebivališča imetnika, če imetnik ni vpisan v davčni register v
skladu z zakonom, ki ureja davčni register,
– matična številka imetnika, ki je pravna oseba, podjetnik
ali zasebnik, če je imetnik vpisan v Poslovni register Sloveni‑
je;
2. podatki o transakcijskem računu:
– številka računa,
– naziv in matična številka ponudnika, ki vodi transakcijski
račun,

Stran

8116 /

Št.

58 / 27. 7. 2009

– oznaka vrste računa, ki je določena s predpisom iz
šestega odstavka tega člena,
– podatek, da sredstva na transakcijskem računu ne za‑
doščajo za izvršitev sklepa o izvršbi ali zavarovanju,
– datum odprtja računa,
– datum zaprtja računa.
(3) Podatki iz drugega odstavka tega člena se ob zapr‑
tju transakcijskega računa izbrišejo iz registra transakcijskih
računov in prenesejo v arhiv registra transakcijskih računov
pri Agenciji.
(4) Register transakcijskih računov mora biti vzpostavljen
tako, da je mogoča enolična identifikacija imetnikov transakcij‑
skih računov. V primeru skupnega transakcijskega računa, se v
registru transakcijskih računov vodijo podatki iz drugega odstavka
tega člena o vseh imetnikih skupnega transakcijskega računa.
(5) Podatke iz drugega odstavka tega člena je dovoljeno
hraniti v arhivu registra transakcijskih računov še pet let po
zaprtju računa, razen podatka, da sredstva na transakcijskem
računu ne zadoščajo za izvršitev sklepa o izvršbi ali zavarova‑
nju, ki se hrani eno leto.
(6) Agencija v soglasju z Banko Slovenije predpiše po‑
drobnejša pravila o vzpostavitvi in vodenju registra transakcij‑
skih računov.
145. člen
(namen registra)
(1) Podatki o transakcijskih računih in njihovih imetnikih
se obdelujejo v registru transakcijskih računov z namenom, da
se zagotovi centraliziran dostop do podatkov o transakcijskih
računih posameznega imetnika.
(2) Podatki o transakcijskih računih fizičnih oseb so oseb‑
ni podatki, ki se obdelujejo v registru transakcijskih računov z
namenom, da se osebam iz tretjega odstavka 146. člena tega
zakona preko centraliziranega dostopa do teh podatkov omo‑
goči tekoče opravljanje dejanj v postopkih izvršbe ali zavarova‑
nja ter v drugih postopkih zaradi prisilne izvršitve terjatev zoper
imetnike transakcijskih računov, ki so fizične osebe. Podatki o
transakcijskih računih fizičnih oseb se v registru transakcijskih
računov obdelujejo tudi z namenom, da se ti podatki zagotovijo
osebam, za katere poseben zakon določa pravno podlago in
namen obdelave osebnih podatkov.
146. člen
(dostop do podatkov iz registra transakcijskih računov)
(1) Podatki v registru transakcijskih računov, so javni in
brezplačno dostopni na spletni strani Agencije. Določba prej‑
šnjega stavka ne velja za osebne podatke fizičnih oseb. Po‑
datki o transakcijskih računih podjetnikov in zasebnikov, ki se
uporabljajo za opravljanje dejavnosti, postanejo javni z vpisom
teh računov v Poslovni register Slovenije v skladu z zakonom,
ki ureja Poslovni register Slovenije.
(2) Agencija mora varovati podatke o fizičnih osebah in
njihovih transakcijskih računih kot zaupne v skladu z zako‑
nom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, razen če so podatki o
transakcijskih računih podjetnikov in zasebnikov postali javni v
skladu s prvim odstavkom tega člena.
(3) Osebne podatke o transakcijskih računih fizičnih oseb
lahko pridobijo:
1. osebe, ki so na podlagi pravnomočnega izvršilnega
naslova upravičene predlagati postopek izvršbe ali zavarovanja
zoper imetnika transakcijskega računa v skladu z zakonom, ki
ureja izvršbo in zavarovanje, ali z drugim zakonom, ki določa
postopek prisilne izvršitve terjatev,
2. sodišča in drugi organi, ki opravljajo dejanja v postop‑
ku izvršbe ali drugih postopkih, ki jih vodijo v okviru svojih
pristojnosti.
(4) Osebne podatke o transakcijskih računih fizičnih oseb,
ki se obdelujejo v registru transakcijskih računov, lahko pridobi
tudi imetnik transakcijskega računa glede podatkov, ki se nana‑
šajo nanj, ter druge osebe, za katere drug zakon določa pravno
podlago in namen obdelave osebnih podatkov.
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147. člen
(zahteva za pridobitev podatkov iz registra
transakcijskih računov)
(1) Agencija posreduje osebne podatke o transakcijskem
računu fizične osebe prosilcu iz tretjega oziroma četrtega od‑
stavka 146. člena tega zakona na podlagi zahteve za pridobitev
podatkov iz registra transakcijskih računov.
(2) Zahteva za pridobitev podatkov iz registra transakcij‑
skih računov o računu fizične osebe, mora vsebovati:
1. ime in priimek ali firmo in naslov prosilca in njegov
podpis,
2. ime, priimek in davčno številko fizične osebe, ki je ime‑
tnik transakcijskega računa,
3. navedbo pravne podlage in namen obdelave osebnih
podatkov.
(3) Sodišče pridobi podatke o transakcijskem računu fizič‑
ne osebe z neposrednim elektronskim dostopom do podatkov
iz registra transakcijskih računov na podlagi poizvedbe, ki lahko
vsebuje le ime, priimek in naslov prebivališča fizične osebe, ki
je imetnik transakcijskega računa. Če sta v registru dve ali več
oseb z enakim imenom, priimkom in naslovom, mora sodišče
poizvedbo dopolniti z davčno številko posameznika.
(4) Zahteva za pridobitev podatkov iz registra transak‑
cijskih računov se vloži v pisni ali elektronski obliki. Agencija
določi pogoje in način vložitve zahtev v elektronski obliki.
(5) Agencija zagotovi sodiščem, davčnemu organu in
drugim organom, ki so pristojni za izvršbo, neposredni elek‑
tronski dostop do podatkov iz registra transakcijskih računov.
O neposrednem elektronskem dostopu do podatkov iz registra
transakcijskih računov se lahko Agencija dogovori tudi z dru‑
gimi državnimi organi, nosilci javnih pooblastil ali drugimi ose‑
bami, ki so na podlagi posebnega zakona upravičeni pridobiti
podatke iz registra.
(6) Agencija se lahko s posameznimi prosilci, ki so na
podlagi 146. člena tega zakona upravičeni pridobiti podatke
iz registra transakcijskih računov, dogovori o elektronskem
pošiljanju zahtevanih podatkov.
(7) Za posredovanje podatkov iz registra transakcijskih
računov Agencija prosilcu zaračuna stroške v skladu s tarifo,
razen če poseben zakon določa, da je posamezni prosilec
upravičen do brezplačne pridobitve podatkov. Tarifo določi
Agencija v soglasju z ministrom, pristojnim za finance.
148. člen
(odločanje o zahtevi za pridobitev podatkov iz registra
transakcijskih računov)
(1) Za postopke odločanja o zahtevah za pridobitev po‑
datkov iz registra transakcijskih računov se uporablja zakon,
ki ureja splošni upravni postopek, če v tem zakonu ni drugače
določeno.
(2) Če Agencija zahtevi ugodi, posreduje prosilcu potrdilo
o podatkih iz registra transakcijskih računov v skladu s predpi‑
som iz 144. člena tega zakona.
(3) Če Agencija zahtevi ne ugodi, o tem izda pisno odloč‑
bo. Za posredovanje potrdila o podatkih v registru transakcij‑
skih računov se uporabljajo pravila o vročanju.

11. POGLAVJE
PLAČILNI SISTEMI
1. PODPOGLAVJE
SPLOŠNE DOLOČBE
149. člen
(področje urejanja)
(1) To poglavje ureja pogoje za oblikovanje in delovanje
plačilnih sistemov ter pogoje za opravljanje storitev upravljanja
plačilnih sistemov.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Pojem plačilni sistem je v tem poglavju uporabljen le
za plačilne sisteme, za katere se uporablja slovensko pravo.
150. člen
(plačilni sistem)
(1) Plačilni sistem je dogovor med tremi ali več udeleženci
plačilnega sistema iz 155. člena brez upoštevanja upravljav‑
ca plačilnega sistema in morebitnih posrednih udeležencev o
standardiziranih postopkih in skupnih pravilih za kliring in/ali
poravnavo nalogov za poravnavo med udeleženci plačilnega
sistema.
(2) Kot plačilni sistem po tem zakonu se ne šteje ureditev,
kjer en sam ponudnik plačilnih storitev deluje ali lahko deluje
kot ponudnik plačilnih storitev hkrati za plačnika in za prejemni‑
ka plačila in je izključno odgovoren za upravljanje sistema.
151. člen
(pomembni plačilni sistemi)
Pomemben plačilni sistem je plačilni sistem, ki zaradi
obsega ali vrste plačilnih transakcij, ki se poravnavajo v plačil‑
nem sistemu, ali drugih okoliščin pomembno vpliva na tekoče
izvajanje plačilnih transakcij v državi ali zaupanje uporabnikov
v varnost in učinkovitost izvajanja teh transakcij.
152. člen
(plačilni sistemi Banke Slovenije)
(1) Ne glede na druge določbe tega poglavja lahko Banka
Slovenije oblikuje in upravlja plačilni sistem tako, da sprejme
pravila delovanja plačilnega sistema.
(2) Banka Slovenije v pravilih plačilnega sistema iz prvega
odstavka tega člena določi:
1. pogoje udeležbe v plačilnem sistemu,
2. način poravnave obveznosti med udeleženci plačilnega
sistema,
3. ali se plačilni sistem šteje kot pomemben plačilni sistem
v smislu tega zakona.
153. člen
(nalog za poravnavo in poravnalni računi)
(1) Nalog za poravnavo je navodilo, ki ima v skladu s
pravili plačilnega sistema za posledico nastanek ali prenehanje
denarne obveznosti med udeleženci plačilnega sistema, vključ‑
no z navodilom, s katerim se odredi prenos denarnih sredstev
med udeleženci plačilnega sistema.
(2) Poravnalni računi so računi, ki se uporabljajo za po‑
ravnavo terjatev in obveznosti med udeleženci plačilnega sis‑
tema s prenosom denarnih sredstev na podlagi nalogov za
poravnavo.
154. člen
(poravnava, netiranje in kliring nalogov za poravnavo)
(1) Poravnava v plačilnem sistemu je dejanje delnega ali
popolnega prenehanja denarnih obveznosti in terjatev med
udeleženci plačilnega sistema s prenosom denarnih sredstev
ali netiranjem na podlagi nalogov za poravnavo.
(2) Netiranje je postopek delnega prenehanja denarnih
obveznosti in terjatev udeležencev plačilnega sistema na pod‑
lagi nalogov za poravnavo z:
1. izračunom skupne neto denarne obveznosti ali skupne
neto denarne terjatve posameznega udeleženca plačilnega sis‑
tema do drugih udeležencev plačilnega sistema kot celote ali
2. pobotom vzajemnih denarnih obveznosti in terjatev
med dvema posameznima udeležencema plačilnega sistema.
(3) Skupna neto denarna obveznost ali skupna neto de‑
narna terjatev posameznega udeleženca plačilnega sistema je
razlika med seštevkom vseh denarnih obveznosti in seštevkom
vseh denarnih terjatev posameznega udeleženca plačilnega
sistema, na podlagi nalogov za poravnavo, ki jih ta udeleže‑
nec posreduje ali prejme v plačilnem sistemu v določenem
obdobju.
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(4) Če pravila plačilnega sistema določajo poravnavo s
postopkom netiranja iz 1. točke drugega odstavka tega čle‑
na, posamezne denarne obveznosti ali terjatve udeleženca
iz naslova posredovanih in prejetih nalogov za poravnavo
prenehajo z izračunom nove skupne neto denarne obveznosti
oziroma terjatve vsakega posameznega udeleženca do drugih
udeležencev kot celote. Skupna neto denarna obveznost ali
terjatev nadomesti posamezne denarne terjatve ali obveznosti
udeleženca iz naslova prejetih in posredovanih nalogov za
poravnavo, ki so bili vključeni v netiranje.
(5) Kliring je postopek prenosa, preverjanja, razvrščanja
in/ali potrjevanja nalogov za poravnavo ter morebitnega izra‑
čuna denarne obveznosti in/ali terjatve posameznega udele‑
ženca plačilnega sistema do drugih posameznih udeležencev
plačilnega sistema, pri čemer denarne obveznosti in/ali terjatve
udeležencev ne prenehajo.
155. člen
(udeleženci plačilnega sistema)
(1) Udeleženci plačilnega sistema so lahko:
1. banke s sedežem v Republiki Sloveniji ali v drugi državi
članici,
2. institucije iz 2. člena Direktive 2006/48/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravlja‑
nja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (preoblikovano)
(UL L št. 177, 30. 6. 2006, str. 1, zadnjič spremenjena z UL
L št. 81, 20. 3. 2008, str. 38), za katere se omenjena direktiva
ne uporablja,
3. družbe za izdajo elektronskega denarja s sedežem v
Republiki Sloveniji ali v drugi državi članici,
4. investicijska podjetja, kakor so opredeljena v zakonu,
ki ureja trg finančnih instrumentov, s sedežem v Republiki Slo‑
veniji ali drugi državi članici,
5. banke, družbe za izdajo elektronskega denarja in inve‑
sticijska podjetja s sedežem v tretji državi, ki smejo v tretji dr‑
žavi opravljati bančne storitve, storitve izdajanja elektronskega
denarja oziroma investicijske storitve in investicijske posle ter
za njihovo poslovanje veljajo pravila, ki so vsaj tako stroga ka‑
kor tista, določena v zakonu, ki ureja bančništvo, ali v zakonu,
ki ureja trg finančnih instrumentov,
6. državni organi in nosilci javnih pooblastil,
7. upravljavci drugih plačilnih sistemov ali upravljavci po‑
ravnalnih sistemov za poravnavo poslov s finančnimi instru‑
menti v smislu zakona, ki ureja trg finančnih instrumentov, ter
8. ponudniki plačilnih storitev po tem zakonu, ki ne sodijo
v katero od zgornjih kategorij.
(2) Udeleženec plačilnega sistema je poleg oseb iz prvega
odstavka tega člena tudi upravljavec tega plačilnega sistema.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena, ponudniki pla‑
čilnih storitev iz 8. točke prvega odstavka tega člena ne morejo
biti udeleženci ali posredni udeleženci pomembnega plačilne‑
ga sistema, razen v vlogi upravljavca plačilnega sistema po
drugem odstavku tega člena. Subjekti iz 1. do 7. točke prvega
odstavka tega člena se štejejo kot udeleženci pomembnega
plačilnega sistema po tem zakonu, če so odgovorni za izpolnje‑
vanje finančnih obveznosti, ki izhajajo iz nalogov za poravnavo
v tem sistemu.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena udeleženci
plačilnega sistema ne morejo postati institucije iz prvega od‑
stavka 2. člena Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov
(UL L št. 145, 30. 4. 2004, str. 1, zadnjič spremenjena z UL
L št. 76, 19. 3. 2008, str. 33), za katere se omenjena direktiva
ne uporablja.
156. člen
(posredna udeležba v plačilnem sistemu)
(1) Posredna udeležba v plačilnem sistemu je dogovor
med posameznim udeležencem plačilnega sistema iz prvega
odstavka 155. člena tega zakona in posrednim udeležencem,
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ki posrednemu udeležencu omogoča posredovanje in pre‑
jemanje nalogov za poravnavo v plačilnem sistemu v skladu
s pravili plačilnega sistema tako, da je posredni udeleženec
znan sistemu.
(2) Za namene 163. in 164. člena tega zakona se posre‑
dni udeleženec, ki je oseba iz 1. ali 2. točke prvega odstavka
155. člena tega zakona, šteje kot udeleženec plačilnega sis‑
tema.
157. člen
(pravila plačilnega sistema)
(1) Udeleženci s pravili plačilnega sistema določijo stan‑
dardizirane postopke in skupna pravila za kliring in/ali poravna‑
vo nalogov za poravnavo v plačilnem sistemu.
(2) Pravila plačilnega sistema morajo določati zlasti:
1. pogoje za udeležbo v plačilnem sistemu, način in
pogoje za vključitev novih udeležencev v plačilni sistem in
za izključitev posameznega udeleženca iz plačilnega sistema,
2. način posredovanja nalogov za poravnavo, način pre‑
verjanja pravilnosti nalogov za poravnavo in roke za obvešča‑
nje o zavrnitvi naloga za poravnavo,
3. trenutek nepreklicnosti naloga za poravnavo,
4. trenutek vstopa naloga za poravnavo v plačilni sis‑
tem,
5. postopek za izračun denarne obveznosti na podla‑
gi kliringa in/ali poravnavo medsebojnih denarnih obveznosti
udeležencev plačilnega sistema, ki izvirajo iz nalogov za po‑
ravnavo,
6. pravila o obvladovanju finančnih, operativnih in drugih
tveganj v plačilnem sistemu,
7. pravo, ki se uporablja za plačilni sistem.
(3) Pravila plačilnega sistema lahko določijo trenutek ne‑
preklicnosti naloga za poravnavo najkasneje do trenutka vstopa
naloga za poravnavo v plačilni sistem.
(4) Če ima najmanj en udeleženec plačilnega sistema
sedež v državi članici, udeleženci plačilnega sistema izberejo
pravo države članice, ki naj se uporablja za plačilni sistem. Iz‑
berejo lahko samo pravo tiste države članice, v kateri ima vsaj
eden od njih svoj sedež.
158. člen
(pogoji za udeležbo v plačilnem sistemu)
(1) Pravila plačilnega sistema morajo določati objektivne,
nediskriminatorne in sorazmerne pogoje za udeležbo ponudni‑
kov plačilnih storitev, ki so pravne osebe, v plačilnem sistemu.
Pravila plačilnega sistema lahko omejujejo udeležbo ponudni‑
kov plačilnih storitev, ki so pravne osebe, v plačilnem sistemu le
v tolikšni meri, kolikor je potrebno za varovanje pred finančnimi,
operativnimi, poslovnimi in drugimi tveganji ter za varovanje
finančne in operativne stabilnosti plačilnega sistema.
(2) Kot nedopustne omejitve v smislu prvega odstavka
tega člena se štejejo zlasti:
1. kakršna koli omejevalna pravila v zvezi z udeležbo v
drugih plačilnih sistemih;
2. kakršna koli pravila, ki razlikujejo ponudnike plačilnih
storitev glede pravic, obveznosti ali upravičenj pri udeležbi v
plačilnem sistemu; ali
3. kakršne koli omejitve glede na institucionalni status
ponudnikov plačilnih storitev.
(3) Prvi in drugi odstavek tega člena se ne uporabljata
za:
1. pomembne plačilne sisteme;
2. plačilne sisteme, kjer vsi udeleženci spadajo v skupino
subjektov, povezanih s kapitalom, ki daje enemu od povezanih
subjektov dejansko kontrolo nad drugimi povezanimi subjekti;
3. plačilne sisteme, kjer en udeleženec ali skupina v smi‑
slu 18. točke 4. člena tega zakona odloča o udeležbi drugih
udeležencev v sistemu in enostransko določa nadomestila, ki
jih plačujejo udeleženci v zvezi z udeležbo v plačilnem sistemu,
ne glede na to, če udeleženci sami oblikujejo cene za plačilne
storitve v razmerju do plačnikov ali prejemnikov plačil; in
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4. plačilne sisteme, kjer vsi udeleženci plačilnega sistema
sestavljajo skupino v smislu 18. točke 4. člena tega zakona.
159. člen
(dovoljenje za oblikovanje plačilnega sistema)
(1) Plačilni sistem je oblikovan, ko udeleženci iz prvega
odstavka 155. člena tega zakona sprejmejo pravila plačilnega
sistema in ko pridobijo dovoljenje Banke Slovenije za oblikova‑
nje plačilnega sistema v skladu s tem zakonom.
(2) K zahtevi za izdajo dovoljenja za oblikovanje plačilne‑
ga sistema morajo vložniki priložiti sprejeta pravila plačilnega
sistema in druge dokaze o tem, da plačilni sistem izpolnjuje
pogoje, določene s tem zakonom in predpisi, izdanimi na nje‑
govi podlagi.
(3) Banka Slovenije izda dovoljenje za oblikovanje plačil‑
nega sistema, če plačilni sistem izpolnjuje pogoje, določene v
157. in 158. členu tega zakona in predpisih, izdanih na podlagi
179. člena tega zakona.
(4) Če Banka Slovenije ugotovi, da vložnik ne izpolnjuje
pogojev iz tretjega odstavka tega člena, zahtevo za izdajo do‑
voljenja za oblikovanje plačilnega sistema zavrne.
(5) Če Banka Slovenije v postopku odločanja o izdaji
dovoljenja za oblikovanje plačilnega sistema ugotovi, da pla‑
čilni sistem izpolnjuje kriterije za pomembne plačilne sisteme
v skladu s 151. členom tega zakona in predpisom, izdanim na
podlagi 1. točke 179. člena tega zakona, od vložnika zahteva,
da uskladi pravila plačilnega sistema z zahtevo iz tretjega
odstavka 155. člena tega zakona. Če vložnik ne uskladi pravil
plačilnega sistema v roku, ki ga določi Banka Slovenije, Banka
Slovenije zavrne zahtevo za oblikovanje plačilnega sistema.
(6) Udeleženci plačilnega sistema iz prvega odstavka
155. člena tega zakona lahko začnejo izvajati kliring in/ali
poravnave preko plačilnega sistema, ko pridobijo dovoljenje
Banke Slovenije za oblikovanje plačilnega sistema.
(7) Dovoljenje Banke Slovenije za oblikovanje plačilnega
sistema preneha:
1. če udeleženci v roku enega leta od izdaje dovoljenja
Banke Slovenije za oblikovanje plačilnega sistema ne začnejo
izvajati poravnave ali kliringa nalogov za poravnavo preko
plačilnega sistema, z dnem, ko se izteče eno leto od izdaje
dovoljenja,
2. če se udeleženci plačilnega sistema dogovorijo o pre‑
nehanju plačilnega sistema, z dnem prenehanja,
3. če udeleženci plačilnega sistema za več kakor šest
mesecev prenehajo izvajati poravnavo ali kliring nalogov za
poravnavo preko plačilnega sistema, z dnem, ko se izteče
šest mesecev od zadnje poravnave ali kliringa nalogov za
poravnavo.
160. člen
(spremembe pravil plačilnega sistema)
(1) Sprememba pravil plačilnega sistema v delu, ki se na‑
naša na vsebine iz drugega odstavka 157. člena tega zakona,
začne veljati, ko udeleženci plačilnega sistema pridobijo dovolje‑
nje Banke Slovenije za spremembo pravil plačilnega sistema.
(2) Pristop ali izstop udeleženca v plačilnem sistemu se
ne šteje kot sprememba pravil plačilnega sistema.
(3) Za odločanje Banke Slovenije o izdaji dovoljenja Ban‑
ke Slovenije za spremembo pravil plačilnega sistema po prvem
odstavku tega člena se smiselno uporablja 159. člen tega
zakona.
161. člen
(določitev statusa pomembnega plačilnega sistema)
(1) Plačilni sistem pridobi status pomembnega plačilnega
sistema na podlagi odločbe Banke Slovenije, s katero Banka
Slovenije ugotovi, da so podane okoliščine iz 151. člena tega
zakona, in določi, da se plačilni sistem šteje kot pomembni pla‑
čilni sistem (v nadaljnjem besedilu: odločba o določitvi statusa
pomembnega plačilnega sistema).
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(2) V primeru iz petega odstavka 159. člena tega zakona
Banka Slovenije hkrati z odločbo o izdaji dovoljenja za delo‑
vanje plačilnega sistema izda tudi odločbo o določitvi statusa
pomembnega plačilnega sistema. Plačilni sistem v tem primeru
pridobi status pomembnega plačilnega sistema z dnem izdaje
dovoljenja za delovanje plačilnega sistema.
(3) V primeru, ko Banka Slovenije izda odločbo o dolo‑
čitvi statusa pomembnega plačilnega sistema udeležencem
plačilnega sistema, ki ne izpolnjuje pogojev iz tretjega od‑
stavka 155. člena tega zakona, morajo udeleženci v roku treh
mesecev po vročitvi odločbe o določitvi statusa pomembnega
plačilnega sistema ustrezno spremeniti pravila plačilnega siste‑
ma. Plačilni sistem v tem primeru pridobi status pomembnega
plačilnega sistema z dnem izdaje dovoljenja Banke Slovenije
za spremembo pravil plačilnega sistema v skladu z zahtevo iz
tretjega odstavka 155. člena tega zakona.
(4) Če Banka Slovenije po izdaji odločbe o določitvi sta‑
tusa pomembnega plačilnega sistema ugotovi, da so razlogi
iz 151. člena tega zakona prenehali, udeležencem plačilnega
sistema izda odločbo, s katero ugotovi prenehanje statusa
pomembnega plačilnega sistema. Banka Slovenije v odločbi
o prenehanju statusa pomembnega plačilnega sistema določi
rok, v katerem morajo udeleženci plačilnega sistema uskladiti
pravila plačilnega sistema z določbami 158. člena tega zako‑
na.
(5) Banka Slovenije o pomembnih plačilnih sistemih ob‑
vesti Evropsko komisijo.
162. člen
(obveščanje in poročanje)
(1) Udeleženci plačilnega sistema morajo nemudoma
obvestiti Banko Slovenije o dejstvih in okoliščinah, ki vplivajo
na izpolnjevanje pogojev iz tretjega odstavka 159. člena tega
zakona.
(2) Upravljavec plačilnega sistema mora Banko Slovenije
tekoče obveščati o pristopu ali izstopu udeležencev v plačilnem
sistemu, vključno s pristopom ali izstopom morebitnih posre‑
dnih udeležencev.
(3) Oseba iz prvega in drugega odstavka 155. člena tega
zakona, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, mora obvestiti Ban‑
ko Slovenije o svoji udeležbi ali posredni udeležbi v plačilnih
sistemih, za katere se uporablja pravo druge države članice ali
pravo tretje države.
(4) Oseba iz prvega odstavka 155. člena tega zakona, ki
ima sedež v Republiki Sloveniji, mora na zahtevo stranke ali
druge osebe, ki izkaže upravičen interes, to osebo obvestiti o
plačilnih sistemih, v katerih je udeležena, in o poglavitnih pra‑
vilih delovanja teh sistemov.
(5) Upravljavec plačilnega sistema ali drugi udeleženci
plačilnega sistema morajo Banki Slovenije sporočati podatke
o delovanju plačilnega sistema.
163. člen
(postopki zaradi insolventnosti udeleženca
plačilnega sistema)
(1) Začetek postopka zaradi insolventnosti ali drugega
postopka ali ukrepa pristojnega organa Republike Slovenije
ali druge države članice zoper udeleženca plačilnega sistema,
ki izključuje ali omejuje izvršitev nalogov tega udeleženca, ne
vpliva na pravice in obveznosti udeležencev plačilnega sistema
v zvezi z udeležbo v tem sistemu, ki so nastale pred začetkom
tega postopka.
(2) Za pravice in obveznosti udeležencev plačilnega siste‑
ma v zvezi z udeležbo v tem sistemu se v primeru postopka ali
ukrepa iz prvega odstavka tega člena uporablja pravo, ki velja
za ta plačilni sistem.
(3) Začetek postopka ali ukrepa iz prvega odstavka tega
člena je za namen tega zakona trenutek, ko pristojni organ
odloči o začetku takšnega postopka ali ukrepa. Če predpisi,
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ki urejajo postopek ali ukrep iz prvega odstavka tega člena,
določajo nastanek pravnih posledic postopka ali ukrepa glede
na drugo uradno dejanje v postopku, se kot začetek postopka
ali ukrepa šteje trenutek tega dejanja.
(4) Pristojni organ Republike Slovenije, ki je odločil o
začetku postopka ali ukrepa iz prvega odstavka tega člena,
mora o začetku takšnega postopka ali ukrepa nemudoma ob‑
vestiti Banko Slovenije. Organ, ki odloči o začetku postopka ali
ukrepa, mora v odločitvi navesti dan, uro in minuto sprejema
odločitve.
(5) Banka Slovenije na podlagi obvestila iz četrtega od‑
stavka tega člena o začetku postopka ali ukrepa iz prvega
odstavka tega člena proti udeležencu plačilnega sistema ob‑
vesti upravljavca tega plačilnega sistema, v primeru, da gre za
postopek ali ukrep proti udeležencu pomembnega plačilnega
sistema, pa tudi pristojne organe drugih držav članic.
164. člen
(učinki postopkov zaradi insolventnosti ter drugih postopkov
ali ukrepov na veljavnost nalogov za poravnavo)
(1) Nalog za poravnavo, ki ga v plačilni sistem posreduje
udeleženec, v zvezi s katerim je začet postopek ali ukrep iz
prvega odstavka 163. člena tega zakona, je veljaven, če je
nalog za poravnavo vstopil v plačilni sistem pred začetkom tega
postopka ali ukrepa.
(2) Nalog za poravnavo, ki se izvrši na dan začetka po‑
stopka ali ukrepa iz prvega odstavka 163. člena tega zakona, je
veljaven tudi v primeru, če je vstopil v plačilni sistem po začetku
takšnega postopka ali ukrepa in če upravljavec plačilnega
sistema ob izvršitvi naloga za poravnavo ni vedel in ni mogel
vedeti za začetek takšnega postopka ali ukrepa.
(3) Določbe drugih predpisov, ki v zvezi z začetkom po‑
stopka ali ukrepa iz prvega odstavka 163. člena tega zakona
določajo pravico do odpovedi pogodbe ali do razveljavitve izvr‑
šenih transakcij oziroma neveljavnost ali prepoved pobota, se
ne uporabljajo v primeru, ko so denarne obveznosti in denarne
terjatve udeleženca plačilnega sistema prenehale na podlagi
netiranja v skladu s pravili plačilnega sistema.
165. člen
(učinki postopkov zaradi insolventnosti in drugih postopkov
ali ukrepov na veljavnost pravic iz naslova zavarovanja)
(1) Začetek postopka ali ukrepa iz prvega odstavka
163. člena tega zakona zoper posameznega udeleženca pla‑
čilnega sistema ne vpliva na veljavnost in izvrševanje pravic
drugih udeležencev iz zavarovanja na premoženju, ki ga je ta
udeleženec zagotovil kot zavarovanje svojih obveznosti v zvezi
z udeležbo v plačilnem sistemu:
1. če je pravica iz zavarovanja na tem premoženju nastala
pred začetkom postopka ali ukrepa in je udeleženec zagotovil
premoženje kot zavarovanje pred začetkom tega postopka ali
ukrepa ali
2. če je pravica iz zavarovanja na tem premoženju na‑
stala na dan začetka postopka ali ukrepa in je udeleženec,
zoper katerega je bil začet tak postopek ali ukrep, premoženje
zagotovil na dan začetka tega postopka ali ukrepa, udeleženci
plačilnega sistema pa ob nastanku pravice iz zavarovanja na
tem premoženju ali ob zagotovitvi tega premoženja niso vedeli
in niso mogli vedeti za začetek postopka ali ukrepa.
(2) Prvi odstavek se uporablja tudi v primeru, ko posame‑
zna oseba zagotovi premoženje za zavarovanje svojih obve‑
znosti do Banke Slovenije, nacionalne centralne banke države
članice ali Evropske centralne banke.
(3) Pravica zavarovanja na premoženju za namen tega
člena je bodisi zastavna pravica bodisi pravica na podlagi
prenosa v zavarovanje, ki ga zagotovi udeleženec plačilnega
sistema v zvezi z udeležbo v plačilnem sistemu ali druga oseba
v zvezi s posli z Banko Slovenije, nacionalno centralno banko
države članice ali Evropsko centralno banko.
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2. PODPOGLAVJE
UPRAVLJANJE PLAČILNIH SISTEMOV
166. člen
(storitve upravljanja plačilnega sistema)
(1) Storitve upravljanja plačilnega sistema obsegajo zlasti
naslednje storitve:
1. kliring nalogov za poravnavo,
2. netiranje terjatev in obveznosti na podlagi nalogov za
poravnavo,
3. vodenje poravnalnih računov in/ali prenos denarnih
sredstev na podlagi nalogov za poravnavo.
(2) Storitve upravljanja plačilnega sistema lahko opra‑
vljajo:
1. Banka Slovenije,
2. banka, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za
opravljanje storitev upravljanja plačilnih sistemov na podlagi
zakona, ki ureja bančništvo,
3. banka države članice in banka s sedežem v tretji državi,
ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje storitev
upravljanja plačilnih sistemov v skladu s tem zakonom,
4. druga pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki
je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje storitev
upravljanja plačilnih sistemov kot klirinška družba na podlagi
tega zakona,
5. druga pravna oseba s sedežem v drugi državi članici
ali v tretji državi, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za
opravljanje storitev upravljanja plačilnega sistema kot klirinška
družba države članice ali klirinška družba tretje države na
podlagi tega zakona,
(v nadaljnjem besedilu: upravljavec plačilnega sistema).
(3) Nihče razen oseb iz drugega odstavka tega člena, ne
sme opravljati storitev upravljanja plačilnih sistemov.
(4) Osebe iz 2. do 5. točke drugega odstavka tega čle‑
na morajo pridobiti dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje
posameznih storitev upravljanja vsakega posameznega plačil‑
nega sistema.
(5) Upravljavec plačilnega sistema lahko opravlja le tiste
storitve upravljanja plačilnega sistema, za katere je pridobil
dovoljenje Banke Slovenije.
(6) Če namerava upravljavec plačilnega sistema začeti
opravljati storitve upravljanja plačilnega sistema, ki niso zajete
v že izdanem dovoljenju za opravljanje storitev upravljanja
posameznega plačilnega sistema, mora predhodno pridobiti
odločbo Banke Slovenije o razširitvi dovoljenja za opravljanje
storitev upravljanja plačilnega sistema.

Uradni list Republike Slovenije
169. člen
(poslovodstvo in osebe, odgovorne za vodenje poslov,
ter imetniki kvalificiranih deležev klirinške družbe)
Za člane poslovodstva in osebe, ki so v klirinški družbi
neposredno odgovorne za vodenje poslov v zvezi z opravlja‑
njem storitev upravljanja plačilnega sistema, ter za imetnike
kvalificiranih deležev klirinške družbe se smiselno uporabljajo
določbe 26. in 27. člena tega zakona.
170. člen
(zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev
upravljanja plačilnega sistema kot klirinška družba)
K zahtevi za izdajo dovoljenja Banke Slovenije za opra‑
vljanje storitev upravljanja plačilnega sistema kot klirinška druž‑
ba je treba priložiti:
1. akt o ustanovitvi;
2. opis storitev iz prvega odstavka 166. člena tega zako‑
na, na katere se zahteva nanaša;
3. poslovni načrt opravljanja storitev upravljanja plačil‑
nega sistema za prva tri poslovna leta, iz katerega izhaja, da
vložnik izpolnjuje tehnične, organizacijske, kadrovske in druge
pogoje za varno in zanesljivo opravljanje storitev upravljanja
plačilnega sistema (prvi odstavek 175. člena tega zakona);
4. dokazila, da vložnik razpolaga z začetnim kapitalom iz
168. člena tega zakona;
5. opis sistema upravljanja in sistema notranjih kontrol iz
drugega do četrtega odstavka 175. člena tega zakona;
6. opis morebitne udeležbe v drugih plačilnih sistemih;
7. navedbo oseb, ki so imetniki kvalificiranih deležev, ve‑
likost kvalificiranih deležev in dokazila o primernosti imetnikov
kvalificiranih deležev, ki se smiselno presoja v skladu s tretjim
odstavkom 27. člena tega zakona;
8. navedbo oseb, ki so člani organov poslovodstva, in
oseb, ki bodo neposredno odgovorne za vodenje poslov v zvezi
upravljanjem plačilnega sistema, ter dokazila, da te osebe
izpolnjujejo zahtevane pogoje iz prvega in drugega odstavka
26. člena tega zakona;
9. navedbo pooblaščenih revizorjev ali revizijskih družb,
če so že imenovani, in
10. drugo dokumentacijo, ki jo predpiše Banka Slovenije
in iz katere izhaja, da klirinška družba izpolnjuje pogoje za
opravljanje storitev upravljanja plačilnega sistema kot klirinška
družba.
171. člen

1. ODDELEK
KLIRINŠKE DRUŽBE

(odločanje o dovoljenju za opravljanje storitev upravljanja
plačilnega sistema kot klirinška družba)

167. člen
(statusni ustroj)
(1) Klirinška družba mora biti organizirana v eni od prav‑
noorganizacijskih oblik kapitalskih družb, ki jih določa zakon, ki
ureja gospodarske družbe. Za klirinško družbo se uporabljajo
določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, če ni s tem za‑
konom določeno drugače.
(2) Klirinška družba lahko začne opravljati storitve upra‑
vljanja plačilnega sistema, ko pridobi dovoljenje Banke Sloveni‑
je za upravljanje plačilnega sistema kot klirinška družba.

(1) Banka Slovenije izda dovoljenje za opravljanje storitev
upravljanja plačilnega sistema kot klirinška družba, če vložnik
izpolnjuje pogoje za pridobitev dovoljenja za opravljanje teh
storitev iz 168., 169. in 175. člena tega zakona in predpisi,
izdanimi na njegovi podlagi.
(2) V dovoljenju Banka Slovenije navede storitve iz prvega
odstavka 166. člena tega zakona, na katere se dovoljenje na‑
naša. Klirinška družba lahko opravlja le tiste storitve upravljanja
plačilnega sistema, za katere je pridobila dovoljenje Banke
Slovenije.
(3) Če Banka Slovenije ugotovi, da vložnik ne izpolnjuje
pogojev iz prvega odstavka tega člena, zahtevo za izdajo do‑
voljenja za opravljanje storitev upravljanja plačilnega sistema
zavrne.
(4) Če namerava klirinška družba začeti opravljati storitve
upravljanja plačilnega sistema, ki niso zajete v že izdanem
dovoljenju za opravljanje storitev upravljanja plačilnega sis‑
tema kot klirinška družba, mora predhodno pridobiti odločbo
Banke Slovenije o razširitvi dovoljenja za opravljanje storitev
upravljanja plačilnega sistema kot klirinška družba. Za razši‑
ritev dovoljenja se smiselno uporabljajo prvi do tretji odstavek
tega člena.

168. člen
(začetni kapital)
(1) Pravna oseba, ki zaprosi za dovoljenje Banke Slove‑
nije za opravljanje storitev upravljanja plačilnega sistema kot
klirinška družba, mora imeti v času izdaje dovoljenja za opra‑
vljanje storitev upravljanja plačilnega sistema začetni kapital
najmanj v višini 125.000 eurov.
(2) Za izračun začetnega kapitala klirinške družbe se
smiselno uporabljata tretji in četrti odstavek 25. člena tega
zakona.

Uradni list Republike Slovenije
172. člen
(spremembe okoliščin po izdaji dovoljenja
in hramba dokumentacije)
(1) Klirinška družba mora nemudoma obvestiti Banko
Slovenije o dejstvih in okoliščinah, ki vplivajo na izpolnjevanje
pogojev iz prvega odstavka 171. člena tega zakona. K temu
obvestilu mora priložiti ustrezno spremenjeno dokumentacijo
iz 170. člena tega zakona.
(2) Klirinška družba mora dokumentacijo o izpolnjevanju
pogojev za pridobitev in ohranjanje dovoljenja Banke Slove‑
nije za opravljanje storitev upravljanja plačilnega sistema kot
klirinška družba hraniti najmanj pet let od prenehanja razmerja
oziroma stanja, na katero se nanaša, razen če posebni predpisi
za določene listine ali podatke določajo daljši rok hrambe.
173. člen
(prenehanje dovoljenja)
(1) Dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje storitev
upravljanja plačilnega sistema kot klirinška družba preneha v
celoti ali glede posameznih storitev upravljanja plačilnega siste‑
ma, če klirinška družba ne začne opravljati storitev upravljanja
plačilnega sistema v enem letu od izdaje dovoljenja ali če za
več kakor šest mesecev preneha opravljati storitve upravljanja
plačilnega sistema. Dovoljenje v primeru iz tega odstavka pre‑
neha z dnem, ko se izteče rok iz prvega stavka.
(2) Če se nad klirinško družbo začne postopek stečaja ali
prisilne likvidacije v skladu z zakonom, ki ureja finančno poslo‑
vanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje,
preneha dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje storitev
upravljanja plačilnega sistema kot klirinška družba v celoti
z dnem začetka tega postopka. Sklep o začetku stečajnega
postopka ali postopka prisilne likvidacije nad klirinško družbo
vroči sodišče tudi Banki Slovenije.
(3) Dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje storitev
upravljanja plačilnega sistema kot klirinška družba preneha v
celoti, če pristojni organi klirinške družbe sprejmejo sklep o li‑
kvidaciji klirinške družbe. Dovoljenje v primeru iz tega odstavka
preneha z dnem, ko je klirinška družba izbrisana iz sodnega
registra.
(4) Dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje storitev
upravljanja plačilnega sistema kot klirinška družba preneha v
celoti ali deloma, če pristojni organi klirinške družbe sprejmejo
sklep o spremembi dejavnosti klirinške družbe, tako da klirinška
družba v celoti ali deloma preneha opravljati storitve upravlja‑
nja plačilnega sistema. Dovoljenje v primerih iz tega odstavka
preneha z dnem, ko je sklep o spremembi dejavnosti klirinške
družbe vpisan v sodni register.
(5) Klirinška družba mora nemudoma obvestiti Banko
Slovenije o nastanku okoliščin iz prvega odstavka tega člena.
O sklepih iz tretjega in četrtega odstavka tega člena mora klirin‑
ška družba obvestiti Banko Slovenije nemudoma po njihovem
sprejemu.
(6) Če nastopijo okoliščine iz prvega do četrtega odstavka
tega člena, izda Banka Slovenije odločbo, s katero ugotovi,
da je dovoljenje za opravljanje storitev upravljanja plačilnega
sistema kot klirinška družba v celoti ali delno prenehalo.
(7) Klirinška družba z dnem, ko je dovoljenje Banke Slo‑
venije za opravljanje storitev upravljanja plačilnega sistema
kot klirinška družba prenehalo v skladu s prvim do četrtim
odstavkom tega člena, ne sme več sklepati novih poslov v
zvezi s storitvami upravljanja plačilnega sistema, glede katerih
je dovoljenje prenehalo.
174. člen
(minimalni kapital)
(1) Klirinška družba mora ves čas poslovanja zagotavljati
kapital, ki mora vedno dosegati ali presegati višjo od naslednjih
vrednosti:
1. vrednost začetnega kapitala, ki se zahteva na podlagi
168. člena tega zakona,
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2. vrednosti kapitalske zahteve, ki se izračuna kot zmno‑
žek indikatorja prihodkov klirinške družbe, izračunanega v skla‑
du z drugim odstavkom tega člena, in faktorja za uravnoteže‑
nje, določenega v skladu s tretjim odstavkom tega člena.
(2) Indikator prihodkov je enak 10% deležu vsote pri‑
hodkov iz poslovanja klirinške družbe iz naslova opravljanja
storitev upravljanja plačilnih sistemov. Za izračun indikatorja
prihodkov se upoštevajo prihodki iz provizij in nadomestil ter
drugi poslovni prihodki klirinške družbe iz naslova opravljanja
storitev upravljanja posameznega plačilnega sistema. Za izra‑
čun indikatorja prihodkov se ne upoštevajo prihodki iz izrednih
oziroma občasnih postavk.
(3) Faktor za uravnoteženje je enak:
1. 0,8, če klirinška družba opravlja storitve upravljanja
plačilnega sistema iz 1. oziroma 2. točke prvega odstavka
166. člena tega zakona;
2. 1,0, če klirinška družba opravlja storitve upravljanja
plačilnega sistema iz 3. točke prvega odstavka 166. člena
tega zakona.
(4) Če klirinška družba poleg storitev upravljanja plačilne‑
ga sistema opravlja tudi druge storitve, se kapitalska zahteva
na podlagi prvega odstavka tega člena izračunava samo za tisti
del njenega poslovanja, ki je povezan z opravljanjem storitev
upravljanja plačilnih sistemov.
(5) Za izračun kapitala in kapitalske zahteve klirinške
družbe se smiselno uporabljajo določbe od 54. do 57. člena
tega zakona in podzakonskih predpisov, izdanih na podlagi
58. člena tega zakona.
175. člen
(varno in zanesljivo poslovanje ter sistem upravljanja
in notranjih kontrol)
(1) Klirinška družba mora vedno izpolnjevati organiza‑
cijske, kadrovske, tehnične in druge pogoje za varno in zane‑
sljivo poslovanje pri opravljanju storitev upravljanja plačilnega
sistema.
(2) Klirinška družba mora vzpostaviti in vzdrževati zanesljiv
in celovit sistem upravljanja in sistem notranjih kontrol, ki zagota‑
vlja njeno varno in skrbno poslovanje. Sistem upravljanja in sis‑
tem notranjih kontrol morata biti sorazmerna z naravo, obsegom
in kompleksnostjo storitev upravljanja plačilnega sistema.
(3) Sistem upravljanja iz drugega odstavka tega člena
mora obsegati:
1. jasno organizacijsko strukturo z natančno opredelje‑
nimi, preglednimi in doslednimi razmerji glede odgovornosti
klirinške družbe in
2. učinkovite postopke ugotavljanja, ocenjevanja, obvla‑
dovanja, spremljanja in poročanja o tveganjih, ki jim je ali bi jim
lahko bila izpostavljena klirinška družba.
(4) Sistem notranjih kontrol iz drugega odstavka tega
člena vključuje tudi ustrezne administrativne in računovodske
postopke.
176. člen
(poslovne knjige in letno poročilo)
(1) Za poslovne knjige in letna poročila upravljavca pla‑
čilnega sistema ter za revidiranje letnih poročil se uporabljajo
določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, ter zakona, ki
ureja revidiranje, razen če je v tem zakonu določeno drugače.
(2) Letna poročila klirinške družbe mora pregledati re‑
vizor na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja
revidiranje.
(3) Klirinška družba mora Banki Slovenije najkasneje v
dveh mesecih po koncu poslovnega leta predložiti nerevidirane
računovodske izkaze za preteklo poslovno leto. Če klirinška
družba poleg storitev upravljanja plačilnega sistema po tem
zakonu opravlja še druge dejavnosti ali storitve, mora Banki
Slovenije poleg računovodskih izkazov predložiti tudi ločene ra‑
čunovodske informacije iz bilance stanja in izkaza poslovnega
izida glede opravljanja storitev upravljanja plačilnega sistema.
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(4) Klirinška družba mora Banki Slovenije v osmih dneh
po prejemu revizorjevega poročila, vendar ne kasneje kakor v
šestih mesecih po koncu poslovnega leta, predložiti:
1. letno poročilo in
2. revizorjevo poročilo o revidiranju letnega poročila z
vsebino, kakor je določena v zakonu, ki ureja gospodarske
družbe, vključno z mnenjem revizorja o ločenih računovodskih
informacijah glede opravljanja storitev upravljanja plačilnega
sistema kot klirinška družba.
(5) Glede obveznosti pooblaščenega revizorja klirinške
družbe v razmerju do Banke Slovenije se smiselno uporablja
65. člen tega zakona.
2. ODDELEK
KLIRINŠKA DRUŽBA DRŽAVE ČLANICE ALI KLIRINŠKA
DRUŽBA TRETJE DRŽAVE
177. člen
(uporaba določb za klirinško družbo države članice
ali klirinško družbo tretje države)
(1) Klirinška družba države članice lahko opravlja storitve
upravljanja plačilnega sistema preko podružnice v Republiki
Sloveniji ali neposredno, če pridobi dovoljenje Banke Slovenije
za opravljanje storitev upravljanja plačilnega sistema kot klirin‑
ška družba države članice.
(2) Klirinška družba tretje države lahko opravlja storitve
upravljanja plačilnega sistema preko podružnice v Republiki
Sloveniji, če pridobi dovoljenje Banke Slovenije za opravlja‑
nje storitev upravljanja plačilnega sistema kot klirinška družba
tretje države.
(3) Glede pogojev za opravljanje storitev upravljanja pla‑
čilnega sistema kot klirinška družba države članice ali tretje
države ter glede dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje
storitev upravljanja plačilnega sistema kot klirinška družba dr‑
žave članice ali tretje države se smiselno uporabljajo določbe
1. oddelka 2. podpoglavja 11. poglavja tega zakona.
3. ODDELEK
OPRAVLJANJE STORITEV UPRAVLJANJA PLAČILNIH
SISTEMOV KOT BANKA DRŽAVE ČLANICE ALI BANKA
TRETJE DRŽAVE
178. člen
(uporaba določb za banko države članice
ali banko tretje države)
(1) Banka države članice lahko opravlja storitve upravlja‑
nja plačilnega sistema preko podružnice v Republiki Slove‑
niji ali neposredno, če pridobi dovoljenje Banke Slovenije za
opravljanje storitev upravljanja plačilnega sistema kot banka
države članice.
(2) Banka tretje države lahko opravlja storitve upravljanja
plačilnega sistema preko podružnice v Republiki Sloveniji, če
pridobi dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje storitev upra‑
vljanja plačilnega sistema kot banka tretje države.
(3) Glede pogojev za opravljanje storitev upravljanja pla‑
čilnega sistema kot banka države članice ali tretje države,
in glede dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje storitev
upravljanja plačilnega sistema kot banka države članice ali
tretje države, se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja
bančništvo, glede pogojev, ki jih mora izpolnjevati banka za
pridobitev dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje storitev
upravljanja plačilnih sistemov.
3. PODPOGLAVJE
IZDAJA PODZAKONSKIH PREDPISOV
179. člen
(izdaja podzakonskih predpisov)
Banka Slovenije lahko predpiše podrobnejša pravila glede:
1. kriterijev za opredelitev pomembnega plačilnega siste‑
ma v skladu s 151. členom tega zakona,
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2. zahtev za obvladovanje finančnih, operativnih in drugih
tveganj v plačilnem sistemu v skladu s 6. točko drugega odstav‑
ka 157. člena tega zakona,
3. vsebine, oblike, načina in rokov za poročanje o delova‑
nju plačilnih sistemov v skladu s petim odstavkom 162. člena
tega zakona,
4. vsebine zahteve za izdajo dovoljenja Banke Slovenije
za opravljanje storitev upravljanja plačilnega sistema kot klirin‑
ška družba v skladu s 170. členom tega zakona.
12. POGLAVJE
VAROVANJE ZAUPNIH PODATKOV
180. člen
(zaupni podatki)
(1) Ponudnik plačilnih storitev mora kot zaupne varovati
vse podatke, dejstva in okoliščine o posameznem uporabniku,
s katerimi razpolaga.
(2) Člani organov ponudnika plačilnih storitev, delničarji
oziroma družbeniki, delavci oziroma druge osebe, ki so jim v
zvezi z njihovim delom pri ponudniku plačilnih storitev kakor koli
dostopni zaupni podatki iz prvega odstavka tega člena, teh po‑
datkov ne smejo sporočiti tretjim osebam, niti jih sami uporabiti
ali omogočiti, da bi jih uporabile tretje osebe, razen če:
1. uporabnik sam privoli, da se ti podatki posredujejo,
2. te podatke potrebuje nadzorni organ za potrebe nadzo‑
ra, ki ga izvaja v okviru svojih pristojnosti,
3. ob predložitvi podatkov nadrejenim družbam v zvezi z
nadzorom na konsolidirani podlagi v skladu z zakonom, ki ureja
finančne konglomerate, ali z drugim predpisom, ki se uporablja
za konsolidirani nadzor,
4. v drugih primerih, ki jih določa zakon.
(3) Banka Slovenije oziroma drugi organi in osebe smejo
podatke, ki so jih pridobili na podlagi drugega odstavka tega
člena, uporabiti izključno za namen, za katerega so bili ti po‑
datki pridobljeni.
181. člen
(obdelava zaupnih podatkov)
(1) Ponudniki plačilnih storitev in udeleženci plačilnih sis‑
temov lahko zbirajo, obdelujejo in izmenjujejo zaupne podatke,
vključno z osebnimi podatki o uporabnikih z namenom prepre‑
čevanja, preiskovanja ali odkrivanja goljufij v zvezi s plačilnimi
storitvami.
(2) Ponudniki plačilnih storitev in člani plačilnih sistemov
morajo osebne podatke iz prvega odstavka tega člena varovati
v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(3) Ponudniki plačilnih storitev in udeleženci plačilnih sis‑
temov, ki obdelujejo osebne podatke iz prvega odstavka tega
člena, morajo te podatke na zahtevo posredovati sodišču,
državnemu tožilstvu, policiji in drugemu organu, ki te podatke
potrebuje v postopku, ki ga vodi v skladu s svojimi pristoj‑
nostmi na področju preprečevanja, odkrivanja, dokazovanja in
pregona kaznivih dejanj ali prekrškov, povezanih s plačilnimi
goljufijami.
13. POGLAVJE
NADZOR BANKE SLOVENIJE
1. PODPOGLAVJE
SPLOŠNE DOLOČBE
182. člen
(pristojnosti Banke Slovenije za nadzor)
(1) Banka Slovenije je pristojna in odgovorna za nadzor
nad plačilno institucijo glede plačilnih storitev in pomožnih
storitev, ki se opravljajo na območju Republike Slovenije, na
območju druge države članice in na območju tretje države.
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(2) Banka Slovenije je pristojna in odgovorna za nadzor
nad plačilnimi sistemi ter nad upravljavci plačilnih sistemov
glede delovanja plačilnega sistema in glede opravljanja storitev
upravljanja plačilnih sistemov.
(3) Banka Slovenije je v obsegu, določenem v 4. pod‑
poglavju 13. poglavja tega zakona, pristojna in odgovorna za
nadzor nad osebami, ki v nasprotju s prepovedjo iz 18. člena
tega zakona opravljajo plačilne storitve, nad osebami, ki v
nasprotju s 159. členom tega zakona oblikujejo plačilni sistem,
ter osebami, ki v nasprotju s prepovedjo iz tretjega odstavka
166. člena opravljajo storitve upravljanja plačilnih sistemov.
2. PODPOGLAVJE
NADZOR NAD PLAČILNIMI INSTITUCIJAMI
183. člen
(obseg in namen nadzora nad plačilnimi institucijami)
(1) Banka Slovenije opravlja nadzor nad plačilno insti‑
tucijo z namenom preverjanja, ali plačilna institucija ves čas
poslovanja izpolnjuje zahteve iz 2. poglavja tega zakona in
predpisov izdanih na njegovi podlagi.
(2) Banka Slovenije pri opravljanju nadzora nad plačilno
institucijo zlasti preverja:
1. pogoje za varno in zanesljivo poslovanje,
2. sistem upravljanja in sistem notranjih kontrol,
3. ustreznost in izvajanje ukrepov za varovanje denarnih
sredstev uporabnikov,
4. primernost imetnikov kvalificiranih deležev in
5. izpolnjevanje pogojev, ki jih za člane poslovodstva in
osebe, ki so v plačilni instituciji neposredno odgovorne za vode‑
nje poslov v zvezi s plačilnimi storitvami, določa ta zakon.
(3) Banka Slovenije izvaja nadzor nad plačilno institucijo
ob upoštevanju velikosti in sistemske pomembnosti plačilne
institucije ter značilnosti, obsega in zapletenosti poslov, ki jih
opravlja plačilna institucija. Nadzor mora biti sorazmeren in pri‑
lagojen tveganjem, ki jim je izpostavljena plačilna institucija.
184. člen
(način opravljanja nadzora)
(1) Banka Slovenije opravlja nadzor nad plačilnimi insti‑
tucijami:
1. s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem poročil in
obvestil plačilnih institucij in drugih oseb, ki morajo po določbah
tega ali drugih zakonov poročati Banki Slovenije oziroma jo
obveščati o posameznih dejstvih ali okoliščinah,
2. z opravljanjem pregledov poslovanja plačilnih institucij in
3. izrekanjem ukrepov nadzora.
(2) Banka Slovenije lahko plačilni instituciji pod pogoji,
določenimi v tem zakonu, izreče naslednje ukrepe nadzora:
1. priporočilo in opozorilo,
2. odreditev odprave kršitev,
3. odreditev posebnih ukrepov ali
4. odvzem dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje pla‑
čilnih storitev kot plačilna institucija.
(3) Za potrebe nadzora nad plačilno institucijo lahko
Banka Slovenije zahteva ustrezna poročila in informacije od
zastopnikov plačilne institucije in zunanjih izvajalcev plačilne
institucije in opravi pregled njihovega poslovanja.
(4) Če je za nadzor zastopnika ali zunanjega izvajalca
plačilne institucije pristojen drug organ, opravi Banka Slovenije
pregled poslovanja tega zastopnika ali zunanjega izvajalca v
sodelovanju s tem nadzornim organom v skladu z določbami 7.
podpoglavja 13. poglavja tega zakona. Za nadzor nad zastopni‑
ki in zunanjimi izvajalci plačilne institucije se smiselno upora‑
bljajo določbe tega zakona o nadzoru nad plačilno institucijo.
185. člen
(letno nadomestilo za nadzor)
(1) Za opravljanje nadzora nad plačilnimi institucijami v
skladu s 1. in 2. točko prvega odstavka 184. člena tega zakona
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plačujejo plačilne institucije Banki Slovenije letno nadomestilo
za nadzor, ki ga glede na obseg plačilnih transakcij določa tarifa
Banke Slovenije.
(2) Banka Slovenije določi nadomestilo iz prvega odstav‑
ka tega člena največ v taki višini, da vsota nadomestil, ki jih
morajo plačati vse plačilne institucije za posamezno leto, ne
preseže dejanskih stroškov nadzora v tem letu.
(3) Če plačilna institucija ne plača nadomestila za nadzor
v posameznem letu do 30. junija naslednjega leta, Banka Slo‑
venije plačilni instituciji z odločbo naloži plačilo.
(4) Odločba iz tretjega odstavka tega člena je izvršilni
naslov.
1. ODDELEK
POROČANJE NA ZAHTEVO BANKE SLOVENIJE
186. člen
(obveznost poročanja)
(1) Plačilna institucija mora na zahtevo Banke Slovenije
posredovati poročila in informacije o vseh zadevah, pomemb‑
nih za opravljanje nadzora oziroma izvrševanje drugih pristoj‑
nosti in nalog Banke Slovenije po tem zakonu.
(2) Poročila in informacije iz prvega odstavka tega člena
lahko Banka Slovenije zahteva tudi od članov poslovodstva
plačilne institucije in oseb, ki so v plačilni instituciji neposredno
odgovorne za vodenje poslov v zvezi s plačilnimi storitvami, in
od zaposlenih v plačilni instituciji.
(3) Banka Slovenije lahko osebe iz drugega odstavka tega
člena pozove, da o zadevah iz prvega odstavka tega člena v
roku, ki ne sme biti krajši od treh dni od dneva prejema poziva,
izdelajo pisno poročilo, ali jih povabi, da o teh zadevah podajo
ustno izjavo.
2. ODDELEK
PREGLED POSLOVANJA
187. člen
(pooblaščene osebe Banke Slovenije)
(1) Pregled poslovanja plačilne institucije opravi strokovni
delavec oziroma strokovna delavka Banke Slovenije (v nadalj‑
njem besedilu: inšpektor oziroma inšpektorica Banke Sloveni‑
je), ki ga za opravljanje pregleda pooblasti guverner oziroma
guvernerka Banke Slovenije (v nadaljnjem besedilu: guverner
Banke Slovenije).
(2) Za izvajanje posameznih nalog v zvezi s pregledi
poslovanja lahko guverner Banke Slovenije pooblasti poo‑
blaščenega revizorja ali drugo strokovno usposobljeno osebo.
(3) Pooblaščene osebe iz drugega odstavka tega člena
imajo pri opravljanju nalog pregleda poslovanja, za katere jih je
pooblastil guverner Banke Slovenije, enake pristojnosti kakor
inšpektor oziroma inšpektorica Banke Slovenije.
188. člen
(pregled poslovanja)
(1) Plačilna institucija mora pooblaščeni osebi Banke
Slovenije na njeno zahtevo omogočiti, da opravi pregled po‑
slovanja na sedežu plačilne institucije in v drugih prostorih, v
katerih plačilna institucija opravlja dejavnosti in posle, v zvezi
s plačilnimi storitvam in pomožnimi storitvami.
(2) Pregled poslovanja iz prvega odstavka tega člena
opravlja Banka Slovenije praviloma ob delavnikih med 8. in
18. uro. Kadar je zaradi obsega ali narave pregleda to potreb‑
no, lahko Banka Slovenije opravi pregled poslovanja tudi po 18.
uri oziroma med dnevi, ki niso delavniki.
(3) Banka Slovenije mora pregled poslovanja opravljati
tako, da s tem ovira normalno poslovanje plačilne institucije
samo v taki meri, kot je nujno za dosego namena nadzora.
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(zahteva za pregled poslovanja)
(1) Zahteva za pregled poslovanja mora biti plačilni in‑
stituciji vročena najmanj osem dni pred začetkom pregleda
poslovanja.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko pooblašče‑
na oseba Banke Slovenije zahtevo za pregled poslovanja vroči
šele ob začetku opravljanja pregleda poslovanja, če drugače
ne bi bilo mogoče doseči namena posameznega nadzora.
(3) Zahteva za pregled poslovanja mora obsegati:
1. določno navedbo poslovnih knjig, poslovne dokumen‑
tacije in administrativnih oziroma poslovnih evidenc, ki so pred‑
met pregleda ter
2. navedbo poslovnih knjig, poslovne dokumentacije ter
administrativnih oziroma poslovnih evidenc, ki jih mora plačilna
institucija izročiti v obliki računalniških izpiskov oziroma kopij,
in rok za predložitev.
(4) Zahteva za pregled poslovanja mora obsegati tudi
pravni pouk o pravnih posledicah, ki lahko nastopijo, če plačilna
institucija ne bo ravnala v skladu z zahtevo za pregled poslo‑
vanja oziroma Banki Slovenije ne bo omogočila opravljanja
pregleda poslovanja na način, določen v tem zakonu.
(5) Banka Slovenije lahko med opravljanjem pregleda
poslovanja dopolni zahtevo za pregled poslovanja. Za dopol‑
nitev zahteve se smiselno uporabljata tretji in četrti odstavek
tega člena.
190. člen
(opravljanje pregleda poslovanja)
(1) Plačilna institucija mora pooblaščeni osebi Banke
Slovenije omogočiti pregled vseh poslovnih knjig, poslovne
dokumentacije, administrativnih oziroma poslovnih evidenc in
druge dokumentacije, ki je navedena v zahtevi za pregled
poslovanja.
(2) Plačilna institucija mora pooblaščeni osebi Banke
Slovenije izročiti računalniške izpiske oziroma kopije poslov‑
nih knjig, poslovne dokumentacije in administrativnih oziroma
poslovnih evidenc in druge dokumentacije, ki je navedena v
zahtevi za pregled poslovanja.
(3) Člani poslovodstva in osebe, ki so v plačilni instituciji
neposredno odgovorne za vodenje poslov v zvezi s plačilnimi
storitvami, in zaposleni pri plačilni instituciji morajo pooblaščeni
osebi Banke Slovenije na njeno zahtevo posredovati poročila
in informacije o vseh zadevah, pomembnih za opravljanje
pregleda poslovanja.
(4) Plačilna institucija mora pooblaščenim osebam Banke
Slovenije zagotoviti ustrezne prostore, v katerih lahko nemo‑
teno in brez prisotnosti drugih oseb opravijo pregled poslova‑
nja.
(5) Plačilna institucija mora zagotoviti, da so v času, v ka‑
terem pooblaščene osebe Banke Slovenije opravljajo pregled
poslovanja v prostorih iz prvega odstavka 188. člena tega za‑
kona, v teh prostorih prisotne pooblaščene osebe plačilne insti‑
tucije, ki lahko na zahtevo pooblaščenih oseb Banke Slovenije
dajo ustrezna pojasnila v zvezi s poslovnimi knjigami, poslovno
dokumentacijo, poslovnimi dogodki in administrativnimi oziro‑
ma poslovnimi evidencami, ki so predmet pregleda.
191. člen
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opis dela računovodskega sistema. Iz dokumentacije morajo
biti razvidni podsistemi in datoteke računovodskega sistema.
Dokumentacija mora zagotavljati vpogled v:
1. računalniško rešitev,
2. postopke v okviru računalniške rešitve,
3. kontrole, ki zagotavljajo pravilno in zanesljivo obdelavo
podatkov,
4. kontrole, ki preprečujejo nepooblaščeno dodajanje,
spreminjanje ali brisanje hranjenih računalniških zapisov.
(3) Vsaka sprememba računalniške rešitve (računalniških
programov) iz prvega odstavka tega člena mora biti dokumen‑
tirana v časovnem zaporedju nastanka spremembe, skupaj z
datumom spremembe. Iz dokumentacije mora biti razvidna tudi
vsaka sprememba oblike datotek.
3. ODDELEK
PRIPOROČILA IN OPOZORILA
192. člen
(priporočila in opozorila)
(1) Če pooblaščena oseba Banke Slovenije pri pregledu
poslovanja ugotovi nesmotrnosti ali nedoslednosti pri poslova‑
nju plačilne institucije, ki nimajo značilnosti kršitve predpisov
iz prvega odstavka 183. člena tega zakona, Banka Slovenije
izda ustrezna priporočila za izboljšanje poslovanja plačilne
institucije.
(2) Če pooblaščena oseba Banke Slovenije pri pregle‑
du poslovanja ugotovi kršitve predpisov iz prvega odstavka
183. člena tega zakona, vendar te kršitve po svojih značilnostih
in obsegu nimajo pomembnih učinkov, lahko Banka Slovenije
plačilni instituciji namesto odredbe o odpravi kršitev izda opo‑
zorilo, v katerem jo opozori na te kršitve (v nadaljnjem besedilu:
opozorilo).
(3) Z opozorilom lahko Banka Slovenije plačilni instituciji
naloži odpravo ugotovljenih kršitev in določi rok za njihovo
odpravo. Če plačilna institucija v določenem roku ne odpravi
kršitev, ji Banka Slovenije izda ustrezno odredbo o odpravi
kršitev.
4. ODDELEK
ODPRAVA KRŠITEV
193. člen
(odredba o odpravi kršitev)
(1) Če Banka Slovenije pri opravljanju nadzora ugotovi
kršitve predpisov iz prvega odstavka 183. člena tega zakona
ali če plačilna institucija ne ravna skladno s prvim odstavkom
186. člena tega zakona, plačilni instituciji z odredbo naloži,
da kršitve odpravi ali da opravi ali opusti določena dejanja (v
nadaljnjem besedilu: odprava kršitev).
(2) Če Banka Slovenije ugotovi kršitve pri vodenju poslov‑
nih knjig oziroma administrativnih in drugih evidenc, ki jih mora
voditi plačilna institucija, oziroma druge pomembnejše kršitve
pri poslovanju plačilne institucije, lahko plačilni instituciji z od‑
redbo o odpravi kršitev naloži tudi, da o odpravi kršitev predloži
poročilo s pozitivnim mnenjem pooblaščenega revizorja, da so
ugotovljene kršitve odpravljene.
(3) V odredbi o odpravi kršitev določi Banka Slovenije rok
za odpravo kršitev.
194. člen

(pogoji za pregled računalniško vodenih poslovnih
knjig in evidenc)

(poročilo o odpravi kršitev)

(1) V primeru, ko plačilna institucija računalniško obdeluje
podatke oziroma računalniško vodi poslovne knjige in druge
evidence, mora pooblaščeni osebi Banke Slovenije zagotoviti
ustrezne pripomočke za pregled poslovnih knjig in evidenc
ter preizkušanje ustreznosti računalniško obravnavanih po‑
datkov.
(2) Plačilna institucija mora pooblaščeni osebi Banke
Slovenije izročiti dokumentacijo, iz katere je razviden popolni

(1) Plačilna institucija mora v roku, določenem z odredbo
o odpravi kršitev, odpraviti ugotovljene kršitve in Banki Sloveni‑
je dostaviti poročilo, v katerem opiše ukrepe za odpravo kršitev
(v nadaljnjem besedilu: poročilo o odpravi kršitev).
(2) K poročilu o odpravi kršitev je treba priložiti listine in
druge dokaze, iz katerih izhaja, da so bile ugotovljene kršitve
odpravljene, in v primeru iz drugega odstavka 193. člena tega
zakona tudi poročilo pooblaščenega revizorja o odpravi kršitev.
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(3) Če je poročilo o odpravi kršitev nepopolno oziroma
iz poročila in priloženih dokazov ne izhaja, da so ugotovljene
kršitve odpravljene, Banka Slovenije plačilni instituciji z odredbo naloži dopolnitev poročila in ji določi rok za dopolnitev (v
nadaljnjem besedilu: odredba o dopolnitvi poročila o odpravi
kršitev).
(4) Če iz poročila o odpravi kršitev in priloženih dokazov
izhaja, da so bile kršitve odpravljene, izda Banka Slovenije
odločbo, s katero ugotovi, da so bile kršitve odpravljene (v
nadaljnjem besedilu: odločba o odpravi kršitev).
(5) Banka Slovenije lahko pred izdajo odločbe o odpravi
kršitev opravi ponoven pregled poslovanja v obsegu, potrebnem za ugotovitev, ali so kršitve odpravljene. Če plačilna insti‑
tucija pred koncem pregleda poslovanja odpravi kršitve, ki so
bile ugotovljene med pregledom, Banka Slovenije izda odločbo
o odpravi kršitev, ne da bi prej izdala odredbo o odpravi krši‑
tev.
(6) Banka Slovenije mora odredbo o dopolnitvi poročila
o odpravi kršitev ali odločbo o odpravi kršitev izdati v dveh
mesecih po prejemu poročila o odpravi kršitev, sicer se šteje,
da so bile kršitve odpravljene.
5. ODDELEK
POSEBNI UKREPI
195. člen
(posebni ukrepi)
(1) Banka Slovenije lahko za zagotovitev skladnosti poslovanja plačilne institucije s tem zakonom in predpisi, izdanimi
na njegovi podlagi, odredi naslednje posebne ukrepe:
1. odredi organu plačilne institucije ali osebam, ki so po
zakonu ali po aktih plačilne institucije pristojne za imenovanje
članov poslovodstva oziroma oseb, ki so neposredno odgovorne za vodenje poslov v zvezi s plačilnimi storitvami, da
zamenja člana poslovodstva oziroma osebo, ki je neposredno
odgovorna za vodenje poslov v zvezi s plačilnimi storitvami, če
preneha izpolnjevati pogoje iz 26. člena tega zakona ali jih ne
izpolnjuje, če je na novo imenovan,
2. odredi kvalificiranemu imetniku zmanjšanje njegove-ga
poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v plačilni insti-tuciji
pod kvalificirani delež, če preneha izpolnjevati pogoj iz drugega
odstavka 27. člena tega zakona ali ga ne izpolnjuje, če je na
novo pridobil kvalificirani delež,
3. odredi plačilni instituciji zvišanje kapitalske zahteve,
izračunane po metodi, ki jo mora uporabljati skladno z odločbo Banke Slovenije iz drugega ali petega odstavka 46. člena
tega zakona,
4. odredi hibridni plačilni instituciji, da za namen opravljanja plačilnih storitev ustanovi ločeno pravno osebo.
(2) Banka Slovenije lahko z odredbo iz 3. točke prvega
odstavka tega člena odredi zvišanje kapitalske zahteve za
največ 20%. Pri odločanju upošteva Banka Slovenije kvaliteto
sistema upravljanja s tveganji, podatkovnih zbirk o izgubah in
sistema notranjih kontrol plačilne institucije. Z odredbo iz 3.
točke prvega odstavka tega člena Banka Slovenije določi tudi
ukrepe, ki jih mora izpolniti plačilna institucija, da bi zanjo pre‑
nehalo veljati izredno zvišanje kapitalske zahteve.
(3) Banka Slovenije izda odredbo iz 4. točke prvega
odstavka tega člena, če oceni, da je ali bi lahko bila zaradi
dejavnosti hibridne plačilne institucije, ki niso plačilne storitve,
verjetno ogrožena finančna stabilnost hibridne plačilne institucije ali oteženo izvajanje nadzora nad hibridno plačilno insti‑
tucijo v skladu z določbami tega zakona in če oceni, da bodo
z ustanovitvijo ločene pravne osebe te okoliščine odpravljene.
(4) Za odreditev posebnih ukrepov na podlagi tega čle-na
se smiselno uporabljajo določbe 4. oddelka 2. podpoglavja 13.
poglavja tega zakona o odreditvi odprave kršitev. Pri smiselni
uporabi določb 4. oddelka 2. podpoglavja 13. poglavja tega
zakona se namesto besedila »odprava kršitev« uporablja be‑
sedilo »izvršitev posebnih ukrepov«.
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6. ODDELEK
ODVZEM DOVOLJENJA
196. člen
(odvzem dovoljenja)
(1) Banka Slovenije lahko plačilni instituciji odvzame do‑
voljenje za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija,
če ugotovi:
1. da je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem nere‑
sničnih podatkov,
2. da ne izpolnjuje več pogojev iz 30. člena tega zakona,
3. da ne ravna v skladu z odredbo o odpravi kršitev ali
odredbo za izvedbo posebnih ukrepov ali da drugače ovira
opravljanje nadzora nad njenim poslovanjem,
4. da bi bila z nadaljnjim opravljanjem plačilnih storitev
ogrožena stabilnost plačilnega sistema.
(2) Če plačilna institucija ne izpolnjuje tehničnih, kadro‑
vskih, organizacijskih oziroma drugih pogojev za opravljanje
posameznih vrst plačilnih storitev, lahko Banka Slovenije na‑
mesto odvzema dovoljenja z odločbo plačilni instituciji prepove
opravljati te plačilne storitve. Za postopek v zvezi z izrekom
prepovedi opravljanja posameznih vrst plačilnih storitev se
smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja bančništvo, gle‑
de postopka za odvzem dovoljenja za opravljanje bančnih
storitev.
(3) Banka Slovenije na svoji spletni strani objavi informa‑
cijo o odvzemu dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev kot
plačilna institucija.
197. člen
(pogojni odvzem dovoljenja)
(1) Banka Slovenije lahko plačilni instituciji, pri kateri so
podane okoliščine iz prvega odstavka 196. člena tega zakona,
z odločbo izreče pogojni odvzem dovoljenja za opravljanje
plačilnih storitev kot plačilna institucija, če glede na okoliščine
primera oceni, da je to utemeljeno zaradi teže kršitve in da
bo plačilna institucija v določenem času te kršitve ustrezno
odpravila.
(2) Banka Slovenije v odločbi za pogojni odvzem dovolje‑
nja izreče, da se odvzem dovoljenja ne bo izvršil, če plačilna
institucija v preizkusni dobi, ki jo določi Banka Slovenije in ki ne
sme biti krajša od šestih mesecev in ne daljša od dveh let od
dneva izdaje odločbe, ne bo storila nove kršitve, zaradi katere
je mogoče odvzeti dovoljenje.
(3) Kadar Banka Slovenije izreče pogojni odvzem dovo‑
ljenja, določi, da bo odvzem dovoljenja izvršen tudi, če plačilna
institucija v določenem roku ne odpravi kršitev, zaradi katerih ji
je bil izrečen pogojni odvzem dovoljenja ali če v določeni pre‑
izkusni dobi stori novo kršitev, zaradi katere je mogoče odvzeti
dovoljenje. Rok za odpravo kršitev določi Banka Slovenije v
mejah preizkusne dobe.
3. PODPOGLAVJE
NADZOR NAD PLAČILNO INSTITUCIJO Z OPUSTITVIJO
198. člen
(nadzor nad plačilnimi institucijami z opustitvijo)
(1) Za nadzor nad plačilnimi institucijami z opustitvijo se
smiselno uporabljajo določbe tega zakona o nadzoru nad pla‑
čilnimi institucijami, če ni v tem členu drugače določeno.
(2) Če Banka Slovenije ugotovi, da plačilna institucija z
opustitvijo ne izpolnjuje več pogojev iz 2. ali 3. točke drugega
odstavka 67. člena tega zakona, ji odredi poseben ukrep, da
v roku 30 dni zagotovi izpolnjevanje teh pogojev ali da v tem
roku vloži zahtevo za izdajo dovoljenja Banke Slovenije za
opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija v skladu s
tem zakonom.
(3) Banka Slovenije plačilni instituciji z opustitvijo odvza‑
me dovoljenje za opravljanje storitev denarnih nakazil kot pla‑
čilna institucija z opustitvijo, če plačilna institucija z opustitvijo
ne ravna v skladu z odredbo za izvedbo posebnega ukrepa iz
drugega odstavka tega člena.
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4. PODPOGLAVJE
NADZOR NAD DELOVANJEM PLAČILNIH SISTEMOV
IN UPRAVLJAVCI PLAČILNIH SISTEMOV

plačilnih storitev, ter dokaze, iz katerih izhaja, da je te ukrepe
izvedla. V poročilu se lahko oseba izjavi tudi o utemeljenosti
razlogov za izdajo odredbe.

199. člen
(obseg in namen nadzora nad delovanjem plačilnih sistemov
in upravljavci plačilnih sistemov)
(1) Banka Slovenije opravlja nadzor nad delovanjem pla‑
čilnih sistemov in nad upravljavci plačilnih sistemov z namenom
preverjanja, če plačilni sistem in upravljavec plačilnega sistema
izpolnjujeta zahteve iz 11. poglavja tega zakona in predpisov,
izdanih na njegovi podlagi.
(2) Banka Slovenije opravlja nadzor nad delovanjem pla‑
čilnih sistemov z izvajanjem nadzora nad udeleženci plačilnega
sistema.
(3) Za nadzor Banke Slovenije nad delovanjem plačilnih
sistemov se smiselno uporabljajo določbe 2. podpoglavja 13.
poglavja tega zakona, razen določb 5. oddelka 2. podpoglavja
13. poglavja tega zakona. Pri smiselni uporabi določb iz prvega
stavka se namesto besedila »plačilna institucija« uporablja
besedilo »udeleženec plačilnega sistema«.
(4) Za nadzor nad upravljavci plačilnih sistemov se smi‑
selno uporabljajo določbe 2. podpoglavja 13. poglavja tega
zakona. Pri smiselni uporabi določb iz prvega stavka se name‑
sto pojma »plačilna institucija« uporablja pojem »upravljavec
plačilnega sistema«.

202. člen
(odredba o prenehanju delovanja plačilnega sistema
in prenehanju opravljanja storitev upravljanja
plačilnih sistemov)
(1) Če oseba opravlja storitve upravljanja plačilnega sis‑
tema brez dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje storitev
upravljanja plačilnih sistemov po tem zakonu, izda Banka Slo‑
venije odredbo, s katero ji naloži, da preneha z opravljanjem
teh dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: odredba o prenehanju
opravljanja storitev upravljanja plačilnega sistema).
(2) Če osebe iz prvega odstavka 155. člena tega zakona
opravljajo poravnavo medsebojnih denarnih obveznosti v pla‑
čilnem sistemu brez dovoljenja Banke Slovenije, izda Banka
Slovenije odredbo, s katero tem osebam naloži, da prenehajo
s poravnavo medsebojnih denarnih obveznosti v plačilnem sis‑
temu (v nadaljnjem besedilu: odredba o prenehanju delovanja
plačilnega sistema).
(3) Za odredbo iz prvega oziroma drugega odstavka tega
člena se smiselno uporablja drugi in tretji odstavek 201. člena
tega zakona.

200. člen
(letno nadomestilo za nadzor nad plačilnimi sistemi)
(1) Za opravljanje nadzora nad plačilnimi sistemi in upra‑
vljavci plačilnih sistemov v skladu s 199. členom tega zakona
plačujejo udeleženci in upravljavci plačilnih sistemov Banki
Slovenije letno nadomestilo za nadzor, ki ga glede na obseg
plačilnih transakcij v plačilnem sistemu določi Banka Slovenije
v svoji tarifi.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena letnega nadome‑
stila za nadzor nad plačilnimi sistemi ne plačujejo:
1. udeleženci plačilnih sistemov, ki plačujejo letno nado‑
mestilo za nadzor Banke Slovenije na podlagi zakona, ki ureja
bančništvo,
2. plačilne institucije, razen če opravljajo storitve upravlja‑
nja tega plačilnega sistema in
3. državni organi in nosilci javnih pooblastil.
(3) Banka Slovenije določi nadomestilo iz prvega odstav‑
ka tega člena največ v taki višini, da vsota nadomestil, ki jih
morajo plačati udeleženci in upravljavci plačilnih sistemov za
posamezno leto, ne preseže dejanskih stroškov nadzora nad
plačilnimi sistemi v tem letu.
(4) Če udeleženec ali upravljavec plačilnega sistema ne
plača nadomestila za nadzor v posameznem letu do 30. junija
naslednjega leta, Banka Slovenije udeležencu oziroma upra‑
vljavcu z odločbo naloži plačilo.
(5) Odločba iz četrtega odstavka tega člena je izvršilni
naslov.
5. PODPOGLAVJE
NADZOR NAD DRUGIMI OSEBAMI
201. člen
(odredba o prenehanju opravljanja plačilnih storitev)
(1) Če oseba v nasprotju s prepovedjo, določeno v
18. členu tega zakona, opravlja plačilne storitve, ji Banka
Slovenije izda odredbo, s katero ji naloži, da preneha z opra‑
vljanjem teh dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: odredba o
prenehanju opravljanja plačilnih storitev).
(2) Banka Slovenije lahko še pred izdajo odredbe o pre‑
nehanju opravljanja plačilnih storitev opravi pregled poslovnih
knjig in druge dokumentacije osebe in zbere druge dokaze o
tem, ali oseba opravlja plačilne storitve.
(3) V odredbi o prenehanju opravljanja plačilnih storitev
Banka Slovenije osebi naloži, da v roku, ki ne sme biti krajši od
osem in ne daljši od 15 dni, predloži poročilo, v katerem opiše
ukrepe, ki jih je opravila v zvezi s prenehanjem opravljanja

203. člen
(odločba o ugotovitvi razloga za likvidacijo)
(1) Banka Slovenije lahko izda odločbo, s katero ugotovi,
da obstaja razlog za likvidacijo pravne osebe (v nadaljnjem
besedilu: odločba o ugotovitvi razloga za likvidacijo) v nasle‑
dnjih primerih:
1. če pravna oseba ne ravna po odredbi o prenehanju
opravljanja plačilnih storitev iz 201. člena tega zakona,
2. če pravna oseba ne ravna po odredbi o prenehanju
opravljanja storitev upravljanja plačilnega sistema ali po od‑
redbi o prenehanju delovanja plačilnega sistema iz 202. člena
tega zakona.
(2) Odločba o ugotovitvi razloga za likvidacijo mora biti
obrazložena.
(3) Na podlagi dokončne odločbe o ugotovitvi razloga za
likvidacijo začne pristojno sodišče na predlog Banke Slovenije
postopek likvidacije.
(4) Sodišče izda sklep o začetku postopka likvidacije brez
ponovnega preizkusa pogojev za začetek tega postopka v roku
treh delovnih dni od vložitve predloga iz tretjega odstavka tega
člena.
(5) Proti sklepu o začetku postopka likvidacije iz četrtega
odstavka tega člena ni pritožbe.
(6) Banka Slovenije je oproščena plačila taks v postopku
likvidacije, ki ga sodišče začne na njen predlog iz tretjega od‑
stavka tega člena.
6. PODPOGLAVJE
ZBIRANJE IN IZMENJAVA INFORMACIJ
204. člen
(zbiranje in obdelava informacij)
(1) Banka Slovenije je pristojna zbirati in obdelovati infor‑
macije o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za izvrševanje
njenih nalog in pristojnosti, določenih s tem zakonom.
(2) Za informacije, ki jih pridobiva iz registrov in evidenc, ki jih
vodijo sodišča in drugi državni organi ter nosilci javnih pooblastil,
je Banka Slovenije oproščena plačila sodnih in upravnih taks ter
drugih nadomestil, ki se plačujejo za posredovanje informacij.
205. člen
(varovanje zaupnih informacij)
(1) Zaposleni v Banki Slovenije, revizorji in drugi strokov‑
njaki, ki so delali po pooblastilu Banke Slovenije, morajo vse
informacije, ki so jih pridobili pri opravljanju nadzora ali drugih
nalog po tem zakonu, varovati kot zaupne (v nadaljnjem bese‑
dilu: zaupne informacije).
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(2) Zaupnih informacij ne smejo razkriti nobeni drugi osebi
ali državnemu organu, razen v obliki povzetka, iz katerega ni
mogoče prepoznati posameznih oseb, na katere se nanašajo.
(3) Obveznost iz prvega odstavka tega člena ne velja:
1. za zaupne informacije, ki so potrebne za izvedbo ka‑
zenskega postopka ali
2. v primeru stečaja ali prisilne likvidacije plačilne insti‑
tucije, za zaupne informacije, ki so potrebne za uveljavljanje
terjatev upnikov do plačilne institucije in za druge potrebe v
stečajnem postopku ali postopku prisilne likvidacije ali s tema
postopkoma povezanega pravdnega postopka, razen tistih, ki
se nanašajo tudi na druge osebe, ki so bile vključene v poskus
finančne reorganizacije plačilne institucije.
(4) Obveznost varovanja zaupnih informacij iz prvega
do tretjega odstavka tega člena velja tudi za informacije, ki jih
Banka Slovenije oziroma osebe iz prvega odstavka tega člena
pridobijo na podlagi izmenjave informacij z drugimi nadzornimi
organi.
206. člen
(uporaba in razkritje zaupnih informacij)
(1) Banka Slovenije lahko uporabi zaupne informacije iz
205. člena tega zakona samo za namene izvrševanja svojih
nalog in pristojnosti na podlagi tega ali drugih zakonov in v
postopkih sodnega varstva proti odločbam, ki jih je izdala, in v
drugih sodnih postopkih v zvezi s tem.
(2) Banka Slovenije lahko posreduje zaupne informacije
naslednjim osebam:
1. osebam, ki jim lahko Banka Slovenije posreduje infor‑
macije, ki jih je pridobila pri opravljanju nadzora nad bankami
v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo,
2. organom Republike Slovenije ali druge države članice,
ki so pristojni za izdajo dovoljenj plačilnim institucijam in za
nadzor nad plačilnimi institucijami,
3. organom Republike Slovenije ali druge države člani‑
ce, pristojnim za preprečevanje pranja denarja in financiranja
terorizma, in
4. organom Republike Slovenije ali druge države članice,
pristojnim za nadzor nad varstvom osebnih podatkov.
(3) Oseba, ki ji Banka Slovenije razkrije zaupne informaci‑
je v skladu z drugim odstavkom tega člena, mora te informacije
varovati kot zaupne v skladu z 205. členom tega zakona in jih
sme uporabiti samo za izvajanje svojih pristojnosti nadzora
oziroma nalog v skladu s predpisi.
(4) Banka Slovenije lahko razkrije zaupne informacije
tudi osebam iz tretje države, ki imajo položaj osebe iz prvega
odstavka tega člena, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. če je s to tretjo državo sklenila dogovor o sodelovanju, s
katerim je dogovorjena medsebojna izmenjava informacij med
osebami iz prvega odstavka tega člena Republike Slovenije in
te tretje države,
2. če se za osebe tretje države v tej državi uporabljajo
pravila o obveznosti varovanja zaupnih informacij, z vsebino,
določeno v 205. členu tega zakona, in
3. če je informacija, ki je predmet razkritja osebi tretje dr‑
žave, namenjena samo potrebam izvajanja pristojnosti nadzora
oziroma nalog oseb iz drugega odstavka tega člena.
(5) Če je Banka Slovenije pridobila zaupne informacije
od nadzornega organa druge države članice ali pri opravljanju
pregleda poslovanja podružnice, zastopnika ali zunanjega iz‑
vajalca plačilne institucije države članice po tem zakonu, lahko
te informacije razkrije samo s soglasjem nadzornega organa
te države članice.
7. PODPOGLAVJE
SODELOVANJE MED NADZORNIMI ORGANI
207. člen
(sodelovanje med nadzornimi organi v Republiki Sloveniji)
(1) Banka Slovenije in organi Republike Slovenije, ki so
pristojni za nadzor nad ponudniki plačilnih storitev, morajo na
zahtevo posameznega nadzornega organa, posredovati temu
organu vse zahtevane podatke glede ponudnika plačilnih sto‑
ritev, ki jih ta organ potrebuje v postopku izdaje dovoljenja, iz‑
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vajanja nadzora ali pri odločanju o drugih posamičnih zadevah
v skladu s svojimi pristojnostmi.
(2) Nadzorni organi iz prvega odstavka tega člena morajo
drug drugega na lastno pobudo obveščati o nepravilnostih ali
drugih okoliščinah, ki jih ugotovijo pri opravljanju nadzora ali
drugih svojih nalog in pristojnosti, če so te ugotovitve pomemb‑
ne tudi za delo drugih nadzornih organov.
208. člen
(sodelovanje z nadzornimi organi držav članic)
(1) Banka Slovenije mora sodelovati z nadzornimi organi
drugih držav članic in po potrebi z Evropsko centralno banko,
nacionalnimi centralnimi bankami držav članic in drugimi organi
držav članic, pristojnimi za izvajanje predpisov, ki se uporabljajo
za ponudnike plačilnih storitev.
(2) Banka Slovenije mora nadzornemu organu države čla‑
nice na njegovo zahtevo posredovati vse ustrezne informacije,
ki so potrebne za izvajanje nalog nadzora tega nadzornega
organa. Banka Slovenije nadzornemu organu države članice
na lastno pobudo posreduje vse informacije, ki so ključne za
izvajanje nalog nadzora tega nadzornega organa.
(3) Informacija se šteje za ključno po drugem odstavku
tega člena, če bi lahko imela pomemben vpliv za oceno fi‑
nančne trdnosti nadzorovane finančne družbe druge države
članice.
209. člen
(sodelovanje pri opravljanju nadzora nad podružnico,
zastopnikom in zunanjim izvajalcem plačilne institucije
v državi gostiteljici)
(1) Banka Slovenije mora pri opravljanju nadzora nad po‑
družnicami, zastopniki in zunanjimi izvajalci plačilne institucije
v državi gostiteljici sodelovati s pristojnim nadzornim organom
države gostiteljice.
(2) Banka Slovenije predhodno obvesti pristojni nadzorni
organ države gostiteljice, kadar namerava opraviti pregled
poslovanja podružnice, zastopnika ali zunanjega izvajalca pla‑
čilne institucije na območju te države članice.
(3) Banka Slovenije posreduje nadzornemu organu dr‑
žave gostiteljice na njegovo zahtevo vse potrebne informacije
o dejstvih in okoliščinah, ki jih ugotovi pri opravljanju nadzora
nad podružnico, zastopnikom ali zunanjim izvajalcem plačilne
institucije v državi gostiteljici, zlasti o ugotovljenih oziroma
domnevnih kršitvah.
(4) Banka Slovenije lahko zaprosi pristojni nadzorni organ
države gostiteljice, da opravi pregled poslovanja podružnice, za‑
stopnika ali zunanjega izvajalca plačilne institucije v tej državi go‑
stiteljici, če se s tem postopek nadzora pospeši oziroma poenosta‑
vi oziroma če je to v skladu z interesi učinkovitosti, enostavnosti,
hitrosti oziroma manjših stroškov postopka. Pod enakimi pogoji se
lahko pooblaščene osebe Banke Slovenije udeležijo nadzora, ki
ga izvaja pristojni nadzorni organ države gostiteljice.
210. člen
(sodelovanje pri opravljanju nadzora nad podružnico,
zastopnikom ali zunanjim izvajalcem plačilne institucije
države članice v Republiki Sloveniji)
(1) Banka Slovenije mora sodelovati s pristojnim nadzor‑
nim organom države članice pri opravljanju nadzora nad podru‑
žnicami, zastopniki in zunanjimi izvajalci plačilne institucije te
države članice na območju Republike Slovenije.
(2) Banka Slovenije posreduje pristojnemu nadzorne‑
mu organu države članice na njegovo zahtevo vse potrebne
informacije o dejstvih in okoliščinah, ki jih ugotovi v zvezi
z delovanjem podružnice, zastopnika ali zunanjega izvajalca
plačilne institucije države članice v Republiki Sloveniji, zlasti o
ugotovljenih kršitvah oziroma domnevnih kršitvah.
(3) Nadzorni organ države članice oziroma osebe, ki jih je
pooblastil, lahko na območju Republike Slovenije opravijo pre‑
gled poslovanja podružnice, zastopnika ali zunanjega izvajalca
plačilne institucije te države članice. O nameravanem pregledu
poslovanja mora nadzorni organ države članice predhodno
obvestiti Banko Slovenije.
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(4) V primeru iz tretjega odstavka tega člena ima nadzorni
organ države članice oziroma osebe, ki jih pooblasti, pri izvedbi
pregleda poslovanja enake pristojnosti kakor Banka Slovenije
pri opravljanju nadzora nad plačilno institucijo.
(5) Banka Slovenije mora na zahtevo pristojnega nadzor‑
nega organa države članice opraviti pregled poslovanja podru‑
žnice, zastopnika ali zunanjega izvajalca plačilne institucije te
države članice na območju Republike Slovenije. Nadzorni or‑
gan države članice se lahko, če tako zahteva, udeleži pregleda
poslovanja iz prvega stavka tega odstavka.
211. člen
(pristojnosti organov v zvezi s preprečevanjem pranja denarja
in financiranja terorizma ter varstva osebnih podatkov)
Določbe tega zakona ne posegajo v obveznosti in pristoj‑
nosti nadzornih organov na podlagi zakona, ki ureja prepreče‑
vanje pranja denarja in financiranja terorizma, ter uredbe, ki
ureja izvajanje Uredbe (ES) št. 1781/2006.
14. POGLAVJE
POSTOPEK ODLOČANJA BANKE SLOVENIJE
V POSAMIČNIH ZADEVAH
212. člen
(uporaba določb o postopku)
Banka Slovenije odloča v posamičnih zadevah, za ka‑
tere je pristojna po tem zakonu, po postopkih, določenih za
odločanje Banke Slovenije v posamičnih zadevah v skladu z
zakonom, ki ureja bančništvo, razen če je v tem poglavju za
posamezno vrsto postopka izrecno določeno drugače.
1. PODPOGLAVJE
POSTOPEK ODLOČANJA O IZDAJI DOVOLJENJ
213. člen
(rok za odločitev in rok za izdajo sklepa
o odpravi pomanjkljivosti)
(1) Banka Slovenije mora odločiti o zahtevi za izdajo do‑
voljenja, za katero je pristojna na podlagi tega zakona, v roku
treh mesecev od prejema zahteve za izdajo dovoljenja.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena mora Banka
Slovenije odločiti o zahtevi za izdajo dovoljenja za oblikovanje
plačilnega sistema, dovoljenja za opravljanje storitev upra‑
vljanja plačilnega sistema in dovoljenja za spremembo pravil
plačilnega sistema v roku šestih mesecev od prejema zahteve
za izdajo dovoljenja.
(3) Če zahteva za izdajo dovoljenja, ki ga izdaja Banke
Slovenije na podlagi tega zakona, ne izpolnjuje procesnih pred‑
postavk za odločanje v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo,
izda Banka Slovenije sklep o odpravi pomanjkljivosti v roku
enega meseca od prejema zahteve.
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(3) Pri smiselni uporabi določb tega zakona na podlagi
prvega in drugega odstavka tega člena se namesto besedila
»izdaja dovoljenja« uporablja besedilo »vpis podružnice ali
zastopnika v register plačilnih institucij« in namesto besedila
»odvzem dovoljenja« se uporablja besedilo »izbris podružnice
ali zastopnika iz registra plačilnih institucij«.
215. člen
(postopek odločanja o zahtevi za vpis podružnice
ali zastopnika plačilne institucije ter postopek izbrisa
v registru plačilnih institucij)
(1) Banka Slovenije mora odločiti o zahtevi za vpis po‑
družnice ali zastopnika plačilne institucije v register plačilnih
institucij v roku enega meseca od prejema zahteve. Če zahteva
za vpis ne izpolnjuje procesnih predpostavk za odločanje, izda
Banka Slovenije sklep o odpravi pomanjkljivosti v roku osmih
dni od prejema zahteve.
(2) Če Banka Slovenije ugodi zahtevi za vpis podružnice
ali zastopnika, ne izda odločbe ampak vpiše podružnico ali za‑
stopnika v register plačilnih institucij in o vpisu obvesti plačilno
institucijo in zastopnika.
(3) Banka Slovenije začne postopek za izbris podružnice
ali zastopnika iz registra plačilnih institucij, če iz podatkov, s
katerimi razpolaga, izhaja utemeljen sum, da je podan kateri od
razlogov za izbris podružnice ali zastopnika iz registra plačilnih
institucij iz 73. člena tega zakona.
3. PODPOGLAVJE
POSTOPEK NADZORA
216. člen
(postopek nadzora)
(1) V postopku nadzora se ne uporabljajo določbe zako‑
na, ki ureja splošni upravni postopek, o zapisniku.
(2) Če Banka Slovenije pri pregledu poslovanja nad plačil‑
no institucijo v skladu s tem zakonom ne ugotovi kršitve pred‑
pisov iz prvega odstavka 183. člena tega zakona, s sklepom
ustavi postopek pregleda poslovanja.
217. člen
(odredba o odpravi kršitev)
(1) Določbe zakona, ki ureja bančništvo, o postopku z
odredbo o odpravi kršitev se uporabljajo za postopek z odred‑
bo o odpravi kršitev iz 4. oddelka 2. podpoglavja 13. poglavja
tega zakona.
(2) Določbe zakona, ki ureja bančništvo, o postopku z
odredbo o odpravi kršitev se smiselno uporabljajo za postopek
z odredbo o izvedbi posebnih ukrepov iz 195. člena tega zako‑
na, za postopek z odredbo o prenehanju opravljanja plačilnih
storitev iz 201. člena tega zakona ter za postopek z odredbo
o prenehanju opravljanja storitev upravljanja plačilnega siste‑
ma in odredbo o prenehanju delovanja plačilnega sistema iz
202. člena tega zakona.

2. PODPOGLAVJE
POSTOPEK ODLOČANJA O VPISU IN IZBRISU
PODRUŽNICE ALI ZASTOPNIKA V REGISTRU
PLAČILNIH INSTITUCIJ

15. POGLAVJE
MIRNO REŠEVANJE SPOROV

214. člen
(uporaba določb o postopku odločanja o izdaji dovoljenj)
(1) Za odločanje Banke Slovenije o zahtevi za vpis po‑
družnice ali zastopnika v register plačilnih institucij po 71. in
72. členu tega zakona se smiselno uporabljajo določbe tega
zakona o postopku odločanja Banke Slovenije o izdaji dovo‑
ljenja, razen če je v 2. podpoglavju 14. poglavja tega zakona
določeno drugače.
(2) Za odločanje Banke Slovenije o izbrisu podružnice po
2. točki drugega odstavka ali po tretjem odstavku 73. člena tega
zakona in o izbrisu zastopnika po 2. točki četrtega odstavka
73. člena tega zakona se smiselno uporabljajo določbe tega
zakona o postopku za odvzem dovoljenja Banke Slovenije za
opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija.

218. člen
(postopek mirnega reševanja sporov v zvezi
s plačilnimi storitvami)
(1) Ponudnik plačilnih storitev mora sam ali v sodelova‑
nju z drugimi ponudniki plačilnih storitev zagotoviti postopek
mirnega reševanja sporov s potrošniki v zvezi z opravljanjem
plačilnih storitev tako, da lahko potrošnik hitro in enostavno
na pristojno telo naslovi svojo pritožbo v zvezi z domnevnimi
kršitvami ponudnika plačilnih storitev pri opravljanju plačilnih
storitev po tem zakonu in da je potrošniku zagotovljena hitra in
strokovna odločitev v zvezi s to pritožbo.
(2) Ponudnik plačilnih storitev mora v zvezi z delovanjem
telesa za mirno reševanje sporov zagotoviti sodelovanje neod‑
visnih strokovnjakov s pravnega področja. Ponudniki plačilnih
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storitev se lahko dogovorijo o oblikovanju skupnega telesa za
mirno reševanje sporov s potrošniki.
(3) Akt o ustanovitvi telesa za mirno reševanje sporov
mora urejati tudi pravila in postopek sodelovanja tega telesa
z organi, ki so v drugih državah članicah pristojni za mirno
reševanje sporov v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev, če
reševanje posameznega spora sodi tudi v pristojnost takega
organa druge države članice.
(4) Pravila za mirno reševanje sporov morajo biti obliko‑
vana jasno in razumljivo in morajo zlasti določati:
1. naziv, obliko in sestavo telesa, ki je pristojno za mirno
reševanje sporov;
2. postopek predložitve zahteve za mirno rešitev spora
pristojnemu telesu, vključno z naslovom, kamor lahko potrošnik
posreduje zahtevo, in obliko zahteve;
3. najdaljši rok, v katerem bo pristojno telo odločilo v
sporu in ki ne sme biti daljši kakor dva meseca od dneva, ko
je ponudnik plačilnih storitev prvič prejel zahtevo potrošnika za
mirno rešitev spora;
4. da predložitev zahteve za mirno rešitev spora pristoj‑
nemu telesu po tem členu in odločitev tega telesa ne posegata
v pravico potrošnika, da kadar koli vloži tožbo pred pristojnim
sodiščem zoper ponudnika plačilnih storitev z namenom rešitve
spora v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev.
(5) Ponudnik plačilnih storitev potrošniku ne sme za‑
računati posebnih nadomestil v zvezi s postopkom mirnega
reševanja spora glede opravljanja plačilnih storitev.
(6) Prvi do peti odstavek tega člena se ne uporabljajo za
Upravo Republike Slovenije za javna plačila ter druge države
organe in organe samoupravnih lokalnih skupnosti, kadar opra‑
vljajo plačilne storitve v okviru svojih izključnih pristojnosti na
podlagi posebnega zakona.
16. POGLAVJE
POROČANJE
219. člen
(obveznost poročanja ponudnikov plačilnih storitev)
(1) Ponudniki plačilnih storitev, ki vodijo transakcijske
račune imetnikov, ki so vpisani v Poslovni register Republi‑
ke Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja Poslovni register
Republike Slovenije, za davčne, statistične in druge z zakoni
predpisane namene zbirajo podatke o dospelih neporavnanih
obveznostih teh imetnikov ter o prometu in stanjih na njihovih
transakcijskih računih.
(2) Ponudniki plačilnih storitev posredujejo podatke iz
prvega odstavka tega člena Davčni upravi Republike Slovenije,
Carinski upravi Republike Slovenije in Agenciji.
(3) Agencija predpiše vsebino, način in roke zbiranja in
posredovanja podatkov iz prvega odstavka tega člena, ob pred‑
hodnem soglasju ministra, pristojnega za finance. Po prejemu
soglasja Agencija posreduje predpis iz tega odstavka v objavo
v Uradni list Republike Slovenije.
17. POGLAVJE
KAZENSKE DOLOČBE
220. člen
(kršitve ponudnikov plačilnih storitev)
(1) Z globo od 2.500 do 80.000 eurov se za prekršek
kaznuje ponudnik plačilnih storitev, ki pri opravljanju plačilnih
storitev v Republiki Sloveniji:
1. zaračuna uporabniku nadomestila v nasprotju s
75. členom tega zakona,
2. uporabniku pred sklenitvijo okvirne pogodbe o plačil‑
nih storitvah ne zagotovi splošnih informacij iz 79. člena tega
zakona ali jih ne zagotavlja na način iz 80. člena tega zakona,
3. uporabniku ne zagotovi splošnih informacij in določil
okvirne pogodbe v skladu z 81. členom tega zakona,
4. uporabniku ne zagotovi informacij o posamezni plačilni
transakciji v skladu z 82., 83. ali 84. členom tega zakona,
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5. zaračuna uporabniku nadomestila v primeru odpovedi
okvirne pogodbe v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom
87. člena tega zakona ali drugim odstavkom 88. člena tega
zakona,
6. uporabniku v zvezi z okvirno pogodbo o plačilnem in‑
strumentu za plačila majhnih vrednosti ne zagotovi informacij
o glavnih značilnostih plačilne storitve v skladu s prvim odstav‑
kom 90. člena tega zakona,
7. uporabniku ne zagotovi informacij o posamezni plačilni
transakciji v zvezi s plačilnimi instrumenti za plačila majhnih
vrednosti v skladu z 91. členom tega zakona,
8. uporabniku pred sklenitvijo pogodbe o izvršitvi enkratne
plačilne transakcije ne zagotovi splošnih informacij v skladu z
92. členom tega zakona,
9. plačniku ne zagotovi informacij o posamezni plačilni
transakciji po prejemu plačilnega naloga na podlagi pogodbe
o enkratni plačilni transakciji v skladu s 93. členom tega zako‑
na, ali ne zagotovi prejemniku plačila informacij o posamezni
plačilni transakciji po izvršitvi plačilne transakcije na podlagi
pogodbe o enkratni plačilni transakciji v skladu s 94. členom
tega zakona,
10. uporabnika pred odreditvijo plačilne transakcije ne
obvesti o posebnem nadomestilu, ki ga zaračunava za uporabo
določenega plačilnega instrumenta (drugi odstavek 97. člena
tega zakona),
11. uporabniku, ki je potrošnik, pred sklenitvijo pogodbe o
plačilnih storitvah na daljavo ne zagotovi predhodnih informacij
v skladu s 100. členom tega zakona,
12. uporabniku, ki je potrošnik, pred sklenitvijo pogodbe
o enkratni plačilni transakciji ne zagotovi predhodnih informacij
v skladu s 101. členom tega zakona,
13. ne izvrši plačilne transakcije po prejemu plačilnega
naloga (104. člen tega zakona),
14. ne obvesti uporabnika o zavrnitvi izvršitev plačilnega
naloga (prvi in drugi odstavek 105. člena tega zakona),
15. uporabniku ne omogoči preklica plačilnega naloga v
skladu z 106. in 107. členom tega zakona,
16. zaračuna uporabniku nadomestila za izvršitev plačilne
transakcije v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom 109. člena
tega zakona,
17. ne zagotovi prenosa celotnega zneska plačilne tran‑
sakcije v skladu s tretjim odstavkom 109. člena tega zakona
oziroma v primeru dogovora iz četrtega odstavka 109. člena
tega zakona ne obvesti uporabnika o celotnem znesku plačilne
transakcije in nadomestil, ki jih je odtegnil,
18. prejemniku plačila prepreči ali ga kakor koli drugače
omejuje, da od plačnika zahteva plačilo nadomestila ali mu
ponudi znižanje za uporabo določenega plačilnega instrumenta
(110. člen tega zakona),
19. ne izvrši plačilne transakcije v predpisanem roku
(111. člen tega zakona),
20. ne posreduje plačilnega naloga, ki ga je odredil preje‑
mnik plačila ali plačnik preko prejemnika plačila, plačnikovemu
ponudniku plačilnih storitev v dogovorjenih rokih tako, da je na
dogovorjeni dan zapadlosti mogoče izvršiti plačilno transakcijo
(112. člen tega zakona),
21. ne omogoči uporabniku razpolagati z denarnimi sred‑
stvi na plačilnem računu in ne zagotovi ustreznega datuma
valute odobritve ali obremenitve plačilnega računa (113., 114.
in 115. člen tega zakona),
22. ne izpolni zahtev v zvezi varno uporabo plačilnega
instrumenta (prvi in drugi odstavek 117. člena tega zakona),
23. ne zagotovi sredstev, ki uporabniku na njegovo zah‑
tevo omogočajo, da dokaže posredovanje obvestila o izgublje‑
nem, ukradenem ali zlorabljenem plačilnem instrumentu, ali jih
ne zagotavlja v zahtevanem obdobju (tretji odstavek 117. člena
tega zakona),
24. ne povrne zneska neodobrenih oziroma nepravilno
izvršenih plačilnih transakcija in pripadajočih nadomestil ozi‑
roma obresti v skladu s 119., 120, 122. oziroma 123. členom
tega zakona,
25. ne zagotovi uporabniku popravka neodobrene oziroma
nepravilno izvršene plačilne transakcije v skladu s 130. členom
tega zakona,
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26. ne povrne uporabniku zneska odobrene in pravilno
izvršene plačilne transakcije v skladu s 131. členom tega
zakona,
27. ne vzpostavi postopka oziroma pravil za mirno reše‑
vanje sporov v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev ali če tak
postopek oziroma pravila ne izpolnjujejo zahtev iz 218. člena
tega zakona.
(2) Z globo od 400 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje
odgovorna oseba ponudnika plačilnih storitev, ki stori prekršek
iz prvega odstavka tega člena.
221. člen
(druge kršitve ponudnikov plačilnih storitev)
(1) Z globo od 2.500 do 80.000 eurov se za prekršek
kaznuje ponudnik plačilnih storitev, ki pri opravljanju plačilnih
storitev v Republiki Sloveniji:
1. omogoči uporabniku razpolaganje z denarnimi sredstvi
v nasprotju s prvim odstavkom 140. člena tega zakona,
2. če nadomestilo, ki ga ponudnik plačilnih storitev zara‑
čunava za izvajanje rubeža in za izvrševanje prenosa denarnih
sredstev ter za opravljanje drugih dejanj na podlagi sklepa o
izvršbi ali zavarovanju, ni v skladu z zahtevo iz prvega odstavka
142. člena tega zakona,
3. ne zagotavlja podatkov za vzpostavitev in vodenje
registra transakcijskih računov v skladu s prvim odstavkom
144. člena tega zakona,
4. krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov iz 180. člena
tega zakona,
5. ne poroča v skladu z 219. členom tega zakona,
6. ne obračuna stroškov in ne obvesti uporabnika v skladu
s 3., 4. in 5. členom Uredbe 2560/2001.
(2) Z globo od 400 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje
odgovorna oseba ponudnika plačilnih storitev, ki stori prekršek
iz prvega odstavka tega člena.
222. člen
(kršitve v zvezi z drugimi plačilnimi transakcijami)
(1) Z globo od 2.500 do 80.000 eurov se za prekršek
kaznuje ponudnik plačilnih storitev, ki stori prekršek iz 1. do
12. točke prvega odstavka 220. člena tega zakona v zvezi z
izvrševanjem drugih plačilnih transakcij iz 133. člena tega zako‑
na, razen če je ponudnik pri tem ravnal v skladu s 134. členom
tega zakona.
(2) Z globo od 2.500 do 80.000 eurov se kaznuje za pre‑
kršek ponudnik plačilnih storitev, ki v zvezi z izvršitvijo druge
plačilne transakcije:
1. ne izvrši plačilne transakcije v predpisanem roku (drugi
odstavek 135. člena tega zakona), razen če je izrecno dogo‑
vorjen drugačen rok,
2. ne omogoči uporabniku razpolaganja z denarnimi sred‑
stvi na plačilnem računu in ne zagotovi ustreznega datuma va‑
lute odobritve ali obremenitve plačilnega računa (tretji odstavek
135. člena tega zakona).
(3) Z globo od 400 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje
odgovorna oseba ponudnika plačilnih storitev, ki stori prekršek
iz prvega ali drugega odstavka tega člena.
223. člen
(kršitve pri opravljanju plačilnih storitev v drugi državi članici)
(1) Ponudnik plačilnih storitev s sedežem v Republiki Slo‑
veniji ne odgovarja za prekršek iz prvega odstavka 220. člena
tega zakona, ki ga stori v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev
preko podružnice ali preko zastopnika v drugi državi članici.
(2) Ponudnik plačilnih storitev s sedežem v Republiki
Sloveniji se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka 220. člena
tega zakona, ki ga stori pri neposrednem opravljanju plačilnih
storitev v drugi državi članici.
(3) Ponudnik plačilnih storitev se kaznuje za prekršek na
podlagi drugega odstavka tega člena le, če je kršitev kazniva
tudi po pravu države članice, v kateri je kršitev storjena.
(4) Ponudnik plačilnih storitev s sedežem v Republiki Slo‑
veniji se ne kaznuje za prekršek na podlagi drugega odstavka
tega člena, če:
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1. je pristojni organ v državi, kjer ponudnik plačilnih sto‑
ritev neposredno opravlja plačilne storitve, že izrekel kazen
ponudniku plačilnih storitev zaradi kršitve in je bila kazen že
izvršena ali je bilo v skladu z mednarodno pogodbo odločeno,
da bo izvršena v Republiki Sloveniji,
2. je bil v državi, kjer ponudnik plačilnih storitev neposre‑
dno opravlja plačilne storitve, s pravnomočno odločbo opro‑
ščen ali mu je bila kazen odpuščena, ali je izvršitev kazni
zastarala,
3. se za kršitev po pravu države, kjer ponudnik plačilnih
storitev neposredno opravlja plačilne storitve, storilec preganja
na zahtevo oškodovanca, takšna zahteva pa ni bila vložena.
(5) Odgovorna oseba ponudnika plačilnih storitev se ka‑
znuje za prekršek, ki ga stori ponudnik plačilnih storitev s
sedežem v Republiki Sloveniji pri neposrednem opravljanju
plačilnih storitev v drugi državi članici, če so v zvezi s kršitvijo
odgovorne osebe izpolnjeni pogoji iz tretjega oziroma četrtega
odstavka tega člena.
224. člen
(kršitve pri neposrednem opravljanju plačilnih storitev
v Republiki Sloveniji)
(1) Če ponudnik plačilnih storitev s sedežem v drugi državi
članici stori prekršek iz 220. člena tega zakona pri neposrednem
opravljanju plačilnih storitev v Republiki Sloveniji, Banka Slovenije
o ugotovljenih kršitvah obvesti nadzorni organ države sedeža po
postopku iz 7. podpoglavja 13. poglavja tega zakona.
(2) Ne glede na prvi odstavek 220. člena tega zakona se
ponudnik plačilnih storitev s sedežem v drugi državi članici, ki stori
prekršek iz 220. člena tega zakona pri neposrednem opravljanju
plačilnih storitev v Republiki Sloveniji, ne kaznuje za prekršek po
tem zakonu, če pristojni nadzorni organ države sedeža zoper tega
ponudnika začne ustrezni postopek zaradi te kršitve.
225. člen
(druge kršitve izdajateljev elektronskega denarja)
(1) Z globo od 2.500 do 80.000 eurov se za prekršek
kaznuje izdajatelj elektronskega denarja, če imetniku na nje‑
govo zahtevo ne izplača elektronskega denarja najkasneje v
roku osmih dni od prejema zahteve za izplačilo (prvi odstavek
137. člena tega zakona).
(2) Z globo od 400 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje
odgovorna oseba izdajatelja elektronskega denarja, ki stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena.
226. člen
(druge kršitve plačilnih institucij in plačilnih institucij
z opustitvijo)
(1) Z globo od 2.500 do 80.000 eurov se za prekršek ka‑
znuje plačilna institucija ali plačilna institucija z opustitvijo, če:
1. uporabnikom ponuja posojila v zvezi s plačilnimi stori‑
tvami v nasprotju s prvim odstavkom 23. člena tega zakona,
2. opravlja plačilne storitve, ne da bi za opravljanje teh
storitev pridobila dovoljenje Banke Slovenije (28. člen tega
zakona),
3. ne obvesti Banke Slovenije o dejstvih in okoliščinah iz
prvega odstavka 34. člena tega zakona,
4. ne hrani dokumentacije v skladu z drugim odstavkom
34. člena tega zakona,
5. ne obvesti Banke Slovenije o dejstvih in okoliščinah v
skladu s petim odstavkom 35. člena tega zakona,
6. po prenehanju dovoljenja za opravljanje plačilnih sto‑
ritev sklepa nove posle v nasprotju s prepovedjo iz sedmega
odstavka 35. člena tega zakona,
7. začne opravljati plačilne storitve v državi gostiteljici ali
tretji državi preko podružnice ali zastopnika v nasprotju s prvim
odstavkom 37. člena tega zakona,
8. začne neposredno opravljati plačilne storitve v državi
gostiteljici, ne da bi o tem obvestila Banko Slovenije (drugi
odstavek 40. člena tega zakona),
9. ne obvesti Banke Slovenije v skladu s prvim odstavkom
38. člena tega zakona ali v skladu s tretjim odstavkom 42. člena
tega zakona,
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10. ne vzpostavi oziroma ne vzdržuje zanesljivega in
celovitega sistema upravljanja in sistema notranjih kontrol (prvi
odstavek 45. člena tega zakona),
11. ne zagotovi minimalnega kapitala (prvi odstavek
46. člena tega zakona),
12. ne poroča Banki Slovenije v skladu z drugim odstav‑
kom 57. člena tega zakona oziroma v skladu z zahtevami in
pravili, ki jih predpiše Banka Slovenije v skladu z 58. členom
tega zakona,
13. ne zagotovi varstva denarnih sredstev uporabnikov v
skladu z 59. oziroma 60. členom tega zakona,
14. zagotavlja varstvo denarnih sredstev uporabnikov za
predvideni delež denarnih sredstev uporabnikov brez dovolje‑
nja Banke Slovenije (61. člen tega zakona),
15. ne obvešča Banke Slovenije o spremembah v zvezi
z ukrepi za varovanje sredstev uporabnikov (63. člen tega
zakona),
16. vodi poslovne knjige, sestavlja knjigovodske listine,
vrednoti knjigovodske postavke ali sestavlja računovodska po‑
ročila v nasprotju s prvim odstavkom 64. člena tega zakona,
17. ne predloži pravočasno Banki Slovenije nerevidiranih
računovodskih izkazov ali jih predloži brez ločenih računovod‑
skih informacij (drugi odstavek 64. člena tega zakona),
18. ne predloži pravočasno Banki Slovenije letnega po‑
ročila in revizorjevega poročila o revidiranju letnega poročila
ali ga predloži brez mnenja revizorja o ločenih računovodskih
informacijah (tretji odstavek 64. člena tega zakona).
(2) Z globo od 400 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje
odgovorna oseba plačilne institucije ali plačilne institucije z opu‑
stitvijo, ki je storila prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo od 2.500 do 80.000 eurov se za prekršek
kaznuje plačilna institucija z opustitvijo, če ne obvesti Banke
Slovenije o dejstvih in okoliščinah, ki vplivajo na izpolnjevanje
pogojev za opravljanje plačilnih storitev izvrševanja denar‑
nih nakazil kot plačilna institucija z opustitvijo (šesti odstavek
67. člena tega zakona).
227. člen
(kršitve drugih oseb v plačilni instituciji)
(1) Z globo od 800 do 8.000 eurov se kaznuje za pre‑
kršek član poslovodstva ali oseba, ki je v plačilni instituciji
neposredno odgovorna za vodenje poslov v zvezi s plačilnimi
storitvami, če:
1. ne posreduje Banki Slovenije poročil oziroma infor‑
macij o zadevah, pomembnih za opravljanje nadzora oziroma
izvrševanje drugih pristojnosti in nalog Banke Slovenije (drugi
odstavek 186. člena tega zakona),
2. ne ravna v skladu s pozivom Banke Slovenije (tretji
odstavek 186. člena tega zakona),
3. ne posreduje pooblaščeni osebi Banke Slovenije na
njeno zahtevo poročil in informacij o zadevah, pomembnih
za opravljanje pregleda poslovanja (tretji odstavek 190. člena
tega zakona).
(2) Z globo od 200 do 2.000 eurov se za prekršek kaznuje
zaposleni pri plačilni instituciji, če stori prekršek iz prvega od‑
stavka tega člena.
228. člen
(kršitve revizijske družbe in pooblaščenega revizorja)
(1) Z globo od 25.000 do 125.000 eurov se za prekršek
kaznuje revizijska družba:
1. če ne opravi revizijskega pregleda in mnenja o ločenih
računovodskih informacijah iz bilance stanja in izkaza poslov‑
nega izida v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev v skladu s
tretjim odstavkom 64. člena tega zakona,
2. če pooblaščeni revizor ne obvesti nemudoma Banke
Slovenije o dejstvih oziroma okoliščinah iz prvega oziroma
drugega odstavka 65. člena tega zakona ali če ne posreduje
podatkov v skladu s tretjim odstavkom 65. člena tega zakona.
(2) Z globo od 2.500 do 10.000 eurov se za prekršek ka‑
znuje pooblaščeni revizor, ki stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.
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229. člen
(kršitve v zvezi z oblikovanjem in upravljanjem
plačilnih sistemov)
(1) Z globo od 2.500 do 80.000 eurov se za prekršek
kaznujejo udeleženci plačilnega sistema, ki:
1. opravljajo kliring in/ali poravnave preko plačilnega sis‑
tema brez dovoljenja Banke Slovenije za oblikovanje plačilnega
sistema (šesti odstavek 159. člena tega zakona),
2. ne uskladijo pravil plačilnega sistema z zahtevami
za pomembne plačilne sisteme v skladu s četrtim odstavkom
161. člena tega zakona,
3. ne obveščajo Banke Slovenije o dejstvih in okoliščinah
iz prvega odstavka 162. člena tega zakona,
4. ne poročajo Banki Slovenije na podlagi petega odstav‑
ka 162. člena tega zakona.
(2) Z globo od 2.500 do 80.000 eurov se za prekršek
kaznuje upravljavec plačilnega sistema, ki:
1. ne obvešča Banke Slovenije o dejstvih in okoliščinah iz
drugega odstavka 162. člena tega zakona,
2. ne poroča Banki Slovenije v skladu z zahtevami in
pravili, ki jih izda Banka Slovenije na podlagi petega odstavka
162. člena tega zakona,
3. opravlja storitve upravljanja plačilnega sistema brez
dovoljenja Banke Slovenije (peti odstavek 166. člena tega
zakona).
(3) Z globo od 2.500 do 80.000 eurov se za prekršek
kaznuje klirinška družba, ki:
1. opravlja storitve upravljanja plačilnega sistema, ne da
bi za opravljanje teh storitev pridobila dovoljenje Banke Slove‑
nije (drugi odstavek 171. člena tega zakona),
2. ne obvesti Banke Slovenije o dejstvih in okoliščinah iz
prvega odstavka 172. člena tega zakona,
3. ne hrani dokumentacije v skladu z drugim odstavkom
172. člena tega zakona,
4. ne obvesti Banke Slovenije o okoliščinah v skladu s
petim odstavkom 173. člena tega zakona,
5. po prenehanju dovoljenja za opravljanje plačilnih sto‑
ritev sklepa nove posle v nasprotju s prepovedjo iz sedmega
odstavka 173. člena tega zakona,
6. ne zagotovi minimalnega kapitala v skladu s prvim
odstavkom 174. člena tega zakona,
7. ne zagotovi varnega in zanesljivega poslovanja ter
sistema upravljanja in sistema notranjih kontrol v skladu s
175. členom tega zakona,
8. vodi poslovne knjige v nasprotju z zahtevo iz prvega
odstavka 176. člena tega zakona,
9. pravočasno ne predloži Banki Slovenije nerevidiranih
računovodskih izkazov ali jih predloži brez ločenih računovod‑
skih informacij (tretji odstavek 176. člena tega zakona),
10. pravočasno ne predloži Banki Slovenije letnega po‑
ročila in revizorjevega poročila o revidiranju letnega poročila
ali ga predloži brez mnenja revizorja o ločenih računovodskih
informacijah (četrti odstavek 176. člena tega zakona).
(4) Z globo od 400 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje
odgovorna oseba udeleženca plačilnega sistema, ki je storil
prekršek iz prvega odstavka tega člena, odgovorna oseba
upravljavca plačilnega sistema, ki je storil prekršek iz drugega
odstavka tega člena oziroma klirinške družbe, ki je storila pre‑
kršek iz tretjega odstavka tega člena.
(5) Z globo od 800 do 8.000 eurov se kaznuje za prekršek
član poslovodstva klirinške družbe ali oseba, ki je v klirinški
družbi neposredno odgovorna za vodenje poslov v zvezi s
storitvami upravljanja plačilnega sistema, če:
1. ne posreduje Banki Slovenije poročil oziroma infor‑
macij o zadevah pomembnih za opravljanje nadzora oziroma
izvrševanje drugih pristojnosti in nalog Banke Slovenije (drugi
odstavek 186. člena tega zakona),
2. ne ravna v skladu s pozivom Banke Slovenije (tretji
odstavek 186. člena tega zakona),
3. ne posreduje pooblaščeni osebi Banke Slovenije na
njeno zahtevo poročil in informacij o zadevah, pomembnih
za opravljanje pregleda poslovanja (tretji odstavek 190. člena
tega zakona).
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(6) Z globo od 200 do 2.000 eurov se za prekršek ka‑
znuje zaposleni pri klirinški družbi, če stori prekršek iz petega
odstavka tega člena.
(7) Z globo od 25.000 do 125.000 eurov se za prekršek
kaznuje revizijska družba, če stori prekršek iz 228. člena tega
zakona v zvezi z opravljanjem revizijskega pregleda klirinške
družbe. Če prekršek iz 228. člena tega zakona stori pooblašče‑
ni revizor v zvezi z opravljanjem revizijskega pregleda klirinške
družbe, se kaznuje z globo od 2.500 do 10.000 eurov.
230. člen
(kršitve drugih oseb)
(1) Z globo od 2.500 do 80.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba ali podjetnik, ki:
1. opravlja plačilne storitve v nasprotju s prepovedjo iz
18. člena tega zakona,
2. opravlja storitve upravljanja plačilnega sistema v na‑
sprotju s prepovedjo iz tretjega odstavka 166. člena tega za‑
kona.
(2) Z globo od 800 do 8.000 eurov se za prekršek kaznuje
pravna oseba ali podjetnik, ki:
1. plačnika pred odreditvijo plačilne transakcije ne seznani
z informacijami o menjalnem tečaju in nadomestilih, ki jih bo kot
prejemnik plačila zaračunal plačniku v zvezi s pretvorbo valute
(96. člen tega zakona),
2. uporabnika pred odreditvijo plačilne transakcije ne ob‑
vesti, da mora uporabnik za uporabo določenega plačilnega
instrumenta plačati posebno nadomestilo (prvi in drugi odsta‑
vek 97. člena tega zakona).
(3) Z globo od 800 do 8.000 eurov se za prekršek kaznuje
oseba iz prvega ali drugega odstavka 155. člena tega zakona
s sedežem v Republiki Sloveniji, ki:
1. ne obvesti Banke Slovenije o udeležbi ali posredni
udeležbi v plačilnih sistemih v skladu s tretjim odstavkom
162. člena tega zakona,
2. ne obvesti stranke ali druge osebe o plačilnih siste‑
mih, v katerih je udeležena (četrti odstavek 162. člena tega
zakona).
(4) Z globo od 200 do 2.000 eurov se za prekršek kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe, ki je storila prekršek iz prvega
do tretjega odstavka tega člena.
(5) Z globo od 400 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje
fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega ali drugega odstavka
tega člena.
231. člen
(odgovornost Republike Slovenije in samoupravnih
lokalnih skupnosti)
(1) Republika Slovenija in samoupravne lokalne skupnosti
ne odgovarjajo za prekršek, ki ga stori državni organ ali organ
samoupravne lokalne skupnosti po tem zakonu.
(2) Ne glede na izključitev odgovornosti za prekršek po pr‑
vem odstavku tega člena odgovorna oseba državnega organa
ali odgovorna oseba samoupravne lokalne skupnosti odgovarja
za prekršek, ki ga po tem zakonu stori državni organ ali organ
samoupravne lokalne skupnosti.
232. člen
(prekrškovni organ)
Prekrškovni organ, ki v skladu z zakonom, ki ureja pre‑
krške, odloča o prekrških, storjenih po tem zakonu, in izreka
sankcije zaradi prekrška po tem zakonu, je Banka Slovenije.
233. člen
(odločanje Banke Slovenije o prekršku)
(1) Postopek o prekršku po tem zakonu vodi in v njem
odloča pooblaščena uradna oseba Banke Slovenije, ki izpol‑
njuje pogoje po zakonu, ki ureja prekrške, in na njegovi podlagi
sprejetih predpisih.
(2) Banka Slovenije z notranjim aktom, ki ureja organiza‑
cijo in sistemizacijo delovnih mest, določi pogoje in način za
podelitev in prenehanje pooblastila pooblaščeni uradni osebi
iz prvega odstavka tega člena.
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(3) Ne glede na 212. člen tega zakona se za postopek
Banke Slovenije o prekrških po tem zakonu uporablja zakon,
ki ureja prekrške.
(4) Globe, predpisane s tem zakonom, se lahko v hitrem
postopku izrekajo tudi v višjem znesku, kakor je najnižji pred‑
pisani znesek globe, ne smejo pa presegati najvišjih zneskov
glob, ki so za prekršek predpisane po tem zakonu.
18. POGLAVJE
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
234. člen
(uskladitev z zahtevo glede dovoljenja za opravljanje plačilnih
storitev kot plačilna institucija)
(1) Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so
pred 25. decembrom 2007 začele opravljati katero od plačilnih
storitev iz 5. člena tega zakona in se ob uveljavitvi tega zakona
ne štejejo kot ponudnik plačilnih storitev iz 17. člena tega zako‑
na, lahko nadaljujejo z opravljanjem teh storitev brez dovoljenja
Banke Slovenije za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna
institucija do 30. aprila 2011.
(2) Pravne in fizične osebe s sedežem ali stalnim bivali‑
ščem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega od‑
stavka 67. člena tega zakona in so začele opravljati storitve iz‑
vrševanja denarnih nakazil iz 6. točke prvega odstavka 5. člena
tega zakona pred 25. decembrom 2007 in se ob uveljavitvi tega
zakona ne štejejo kot ponudnik plačilnih storitev iz 17. člena
tega zakona, lahko nadaljujejo z opravljanjem teh storitev brez
dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje plačilnih storitev kot
plačilna institucija z opustitvijo do 30. aprila 2011.
(3) Če oseba iz prvega ali drugega odstavka tega člena
do 30. aprila 2011 ne pridobi dovoljenja Banke Slovenije za
opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija ali dovo‑
ljenja za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija z
opustitvijo in do tega dneva ne preneha z opravljanem plačilnih
storitev, Banka Slovenije ukrepa v skladu z 201. členom tega
zakona.
(4) Prehodno obdobje iz prvega oziroma drugega odstav‑
ka tega člena ne velja glede izvajanja predpisov s področja
preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma in drugih
predpisov, ki se uporabljajo za osebe iz prvega oziroma druge‑
ga odstavka tega člena.
235. člen
(uskladitev finančnih institucij)
(1) Pravne osebe iz prvega odstavka 234. člena tega
zakona, ki imajo položaj podrejene družbe banke in so vklju‑
čene v konsolidirani nadzor banke v smislu zakona, ki ureja
bančništvo (v nadaljnjem besedilu: finančne institucije), in so
začele opravljati katero od plačilnih storitev iz 5. člena tega
zakona pred 25. decembrom 2007, lahko ne glede na prepoved
iz 18. člena tega zakona nadaljujejo z opravljanjem teh storitev
brez dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje plačilnih storitev
kot plačilna institucija.
(2) Finančna institucija mora Banko Slovenije do 25. de‑
cembra 2009 obvestiti o okoliščinah iz prvega odstavka tega
člena in k obvestilu priložiti:
1. akt o ustanovitvi,
2. opis plačilnih storitev, ki jih je začela opravljati pred
25. decembrom 2007 in jih po uveljavitvi tega zakona opravlja
na podlagi prvega odstavka tega člena brez dovoljenja Banke
Slovenije za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija,
3. opis ukrepov za varovanje denarnih sredstev uporabni‑
kov v skladu z zahtevami iz 59. do 61. člena tega zakona,
4. opis organizacijske strukture z natančno opredeljeni‑
mi, preglednimi in doslednimi razmerji glede odgovornosti v
skladu z zahtevami iz 1. točke drugega odstavka 45. člena
tega zakona,
5. opis morebitne uporabe zastopnikov in podružnic ter
zunanjih izvajalcev operativnih funkcij plačilnih storitev, ter do‑
kazila, da izpolnjujejo zahteve iz 4. podpoglavja, 2. poglavja
tega zakona,
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6. opis morebitne udeležbe v plačilnih sistemih,
7. navedbo oseb, ki so imetniki kvalificiranih deležev,
velikost kvalificiranih deležev in dokazila o primernosti imetni‑
kov kvalificiranih deležev, in dokazila, da izpolnjujejo pogoje iz
tretjega odstavka 27. člena tega zakona,
8. navedbo oseb, ki so člani organov poslovodstva, in
oseb, ki bodo neposredno odgovorne za vodenje poslov v zvezi
s plačilnimi storitvami, in dokazila, da te osebe izpolnjujejo
zahtevane pogoje iz prvega in drugega odstavka 26. člena
tega zakona.
(3) Če Banka Slovenije ugotovi, da finančna institucija
izpolnjuje pogoje iz prvega in drugega odstavka tega člena,
vpiše finančno institucijo v register plačilnih institucij kot pla‑
čilno institucijo.
(4) Za odločanje Banke Slovenije o vpisu finančne institu‑
cije v register plačilnih institucij se smiselno uporabljajo določbe
tega zakona o odločanju Banke Slovenije o izdaji dovoljenja
Banke Slovenije za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna
institucija.
(5) Ne glede na četrti odstavek tega člena Banka Sloveni‑
je v primeru, ko ugotovi, da finančna institucija izpolnjuje pogoje
iz prvega in drugega odstavka tega člena, ne izda odločbe o
vpisu finančne institucije v register ampak finančno institucijo
vpiše v register plačilni institucij in jo o tem obvesti. Če Banka
Slovenije ugotovi, da pogoji za vpis finančne institucije v regi‑
ster plačilnih institucij niso izpolnjeni, izda odločbo o zavrnitvi
vpisa v register plačilnih institucij.
236. člen
(veljavnost dovoljenj za oblikovanje plačilnih sistemov
in opravljanje storitev upravljanja plačilnih sistemov)
(1) Dovoljenja za oblikovanje plačilnega sistema in dovo‑
ljenja za opravljanje storitev upravljanja plačilnega sistema, ki
so bila izdana v skladu z Zakonom o plačilnem prometu (Uradni
list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE,
131/06 – ZBan‑1, 102/07 in 126/07 – ZFPPIPP, v nadaljnjem
besedilu: Zakon o plačilnem prometu) in veljajo ob uveljavitvi
tega zakona, se z dnem uveljavitve tega zakona štejejo za
dovoljenja, izdana po tem zakonu.
(2) Plačilni sistemi, o katerih je Banka Slovenije obvestila
Evropsko komisijo v skladu s petim odstavkom 56. člena Za‑
kona o plačilnem prometu, se z dnem uveljavitve tega zakona
štejejo kot pomembni plačilni sistemi v smislu 151. člena tega
zakona.
(3) Upravljavci plačilnih sistemov, ki so pridobili dovoljenje
Banke Slovenije za opravljanje storitev upravljanja plačilnih
sistemov na podlagi Zakona o plačilnem prometu in na njegovi
podlagi sprejetih predpisov, morajo uskladiti svoje poslovanje
z določbami tega zakona in na njegovi podlagi sprejetih pred‑
pisov najkasneje do 1. junija 2010.
(4) Osebe, ki na dan uveljavitve tega zakona opravljajo
storitve upravljanja plačilnih sistemov iz 1. točke prvega odstav‑
ka 166. člena tega zakona, in udeleženci plačilnih sistemov,
ki pred dnem uveljavitve tega zakona niso bili dolžni pridobiti
dovoljenja po Zakonu o plačilnem prometu, morajo uskladiti
svoje poslovanje z zahtevami tega zakona in pridobiti dovolje‑
nje Banke Slovenije za opravljanje storitev upravljanja plačilnih
sistemov oziroma dovoljenje za oblikovanje plačilnega sistema
do 30. aprila 2011.
237. člen
(rok izvršitve plačilne transakcije)
(1) Ne glede na drugi odstavek 111. člena tega zakona se
lahko plačnik in njegov ponudnik plačilnih storitev dogovorita,
da je v primeru čezmejne plačilne transakcije v eurih, ki se
izvrši do 1. januarja 2012, znesek plačilne transakcije odobren
na računu prejemnikovega ponudnika plačilnih storitev v roku,
ki ni daljši od treh delovnih dni po prejemu plačilnega naloga v
skladu s 104. členom tega zakona.
(2) V primeru, ko uporabnik odredi plačilno transakcijo
iz prvega odstavka tega člena na papirju, se lahko plačnik in
njegov ponudnik plačilnih storitev dogovorita o roku, ki ni daljši
kakor štiri delovne dni po prejemu plačilnega naloga v skladu
s 104. členom tega zakona.
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(3) Ne glede na prvi odstavek 111. člena tega zakona
mora plačnikov ponudnik plačilnih storitev zagotoviti, da je v pri‑
meru domače plačilne transakcije, ki se izvrši do 31. 12. 2011
in jo odredi plačnik s pomočjo posebne položnice, znesek pla‑
čilne transakcije odobren na računu prejemnikovega ponudnika
plačilnih storitev najpozneje do konca naslednjega delovnega
dne po dnevu, ko je plačnikov ponudnik plačilnih storitev prejel
plačilni nalog v skladu s 104. členom tega zakona. Posebna
položnica iz prvega stavka tega odstavka je kreditni plačilni na‑
log, ki ga izda v standardizirani papirni obliki prejemnik plačila
plačniku za namen izvršitve plačila plačnikove obveznosti in
omogoča avtomatizirano obdelavo plačilnega naloga, skladno
z dogovorom med ponudniki plačilnih storitev, ki velja na dan
uveljavitve tega zakona.
238. člen
(register transakcijskih računov)
Ne glede na drugi odstavek 143. člena tega zakona re‑
gister transakcijskih računov do 1. julija 2010 upravlja Banka
Slovenije. Do 1. julija 2010 se glede obveznosti in pristojnosti
Banke Slovenije v zvezi z upravljanjem registra transakcijskih
računov smiselno uporablja 10. poglavje tega zakona in pod‑
zakonski predpisi, izdani na podlagi 28. in 29. člena Zakona o
plačilnem prometu, v kolikor niso v nasprotju z določbami 10.
poglavja tega zakona. Pri smiselni uporabi določb 10. poglavja
tega zakona se namesto besede »Agencija« uporabljata besedi
»Banka Slovenije«. Od 1. julija 2010 pa obveznosti in pristoj‑
nosti v zvezi z upravljanjem registra transakcijskih računov
prevzame Agencija.
239. člen
(veljavnost pogodbenih razmerij)
(1) Pogodbena razmerja v zvezi z opravljanjem plačilnih
storitev, sklenjena pred uveljavitvijo tega zakona, ostanejo v
veljavi in se po 1. novembru 2009 izvajajo pod pogoji, določe‑
nimi v tem zakonu.
(2) Določbe tega zakona, s katerimi je delno ali v celoti
določena vsebina pogodb iz prvega odstavka tega člena, so
sestavni del teh pogodb in jih dopolnjujejo ali pa stopajo na
mesto pogodbenih določil, ki niso v skladu z njimi.
240. člen
(izdaja predpisov)
(1) Banka Slovenije izda predpise na podlagi tega zako‑
na do 31. oktobra 2009, razen predpisa iz tretjega odstavka
139. člena, ki ga izda do 1. januarja 2010.
(2) Minister, pristojen za finance, izda predpis iz 141. člena
tega zakona do 1. januarja 2010. Do izdaje predpisa iz prvega
stavka se v zvezi z davčno izvršbo smiselno uporablja predpis,
izdan na podlagi 19. člena Zakona o plačilnem prometu.
(3) Agencija izda predpis iz tretjega odstavka 219. člena
tega zakona do 1. januarja 2010, predpis iz šestega odstavka
144. člena tega zakona pa do 1. julija 2010.
241. člen
(razveljavitev predpisov)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati na‑
slednji predpisi, ki pa se uporabljajo še do 31. oktobra 2009:
1. Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02,
75/02 – ZIZ‑A, 15/03, 45/03 – uradno prečiščeno besedilo,
2/04 – ZPNNVSM, 37/04, 105/04 – uradno prečiščeno bese‑
dilo, 100/05 – Odl. US: U‑I‑298/04‑26, 39/06, 110/06 – ura‑
dno prečiščeno besedilo, 131/06 – ZBan‑1, 102/07, 126/07
– ZFPPIPP),
2. Sklep o upravljanju sistema žiro kliring (Uradni list
RS, št. 65/02, 42/05, 105/06),
3. Sklep o poravnavah med izvajalci plačilnega prometa
(Uradni list RS, št. 7/03, 25/04, 111/06, 41/07),
4. Pravilnik o načinu ravnanja izvajalcev plačilnega pro‑
meta v zvezi z izvrševanjem sklepov o prisilni izterjavi in skle‑
pov za zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti (Uradni list
RS, št. 91/02),
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5. Pravilnik o plačevanju z gotovino in blagajniškem ma‑
ksimumu (Uradni list RS, št. 103/02 in 141/06),
6. Navodilo o unovčevanju menic pri bankah (Uradni list
RS, št. 35/03),
7. Sklep o standardih v medbančnem plačilnem prometu
v državi (Uradni list RS, št. 72/03, 122/03, 42/05, 105/06,
93/07),
8. Navodilo za poročanje upravljavcev plačilnih sistemov v
zvezi z opravljanjem poravnav med izvajalci plačilnega prometa
(Uradni list RS, št. 11/04),
9. Sklep o soglasju k dogovoru o načinu poslovanja s
plačilnimi instrumenti: posebno položnico, posebno nakaznico,
trajnim nalogom, direktno obremenitvijo in direktno odobritvijo,
ter o enotni uporabi teh plačilnih instrumentov (Uradni list
RS, št. 27/04),
10. Navodilo o registru transakcijskih računov (Uradni list
RS, št. 105/06, 91/08),
11. Sklep o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih
računov ter odpiranju in vodenju transakcijskih računov s po‑
sebnim statusom (Uradni list RS, št. 78/06),
12. Sklep o kriterijih in pogojih za pridobitev dovolje‑
nja za opravljanje storitev plačilnega prometa (Uradni list
RS, št. 41/07),
13. Sklep o enotnem in celovitem informiranju uporabni‑
kov storitev plačilnega prometa o tarifah za storitve plačilnega
prometa (Uradni list RS, št. 17/07, 18/07 – popr.),
14. Navodilo o posredovanju zahteve za pridobitev oseb‑
nih podatkov iz registra transakcijskih računov v elektronski
obliki (Uradni list RS, št. 122/06),
15. Navodilo o vsebini, načinu in rokih, v katerih izvajalci
plačilnega prometa zagotavljajo podatke za statistične in druge
z zakoni določene namene (Uradni list RS, št. 8/09),
16. Navodilo o načinu, postopkih in udeležencih za izvaja‑
nje statističnega raziskovanja o prejemkih na račune in o izdat‑
kih z računov poslovnih subjektov (Uradni list RS, št. 8/09),
17. Sklep o opravljanju plačilnega prometa preko transak‑
cijskih računov fizičnih oseb (Uradni list RS, št. 65/02).
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena ostanejo v ve‑
ljavi 70. do 74. člen Zakona o plačilnem prometu in predpisi,
izdani na njihovi podlagi, razen prvega stavka petega odstavka
71. člena in predpisi, izdani na njegovi podlagi.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se 30. člen Za‑
kona o plačilnem prometu in predpis, izdan na njegovi podlagi,
uporabljata do izdaje novega predpisa, ki ureja poslovanje z
gotovino, oziroma najkasneje do 1. januarja 2010.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se v zvezi s po‑
ročanjem o neporavnanih obveznostih ter o stanju in prometu
na transakcijskih računih imetnikov, ki so vpisani v Poslov‑
ni register Slovenije, do izdaje predpisa iz tretjega odstavka
240. člena tega zakona oziroma najkasneje do 1. januarja
2010 smiselno uporabljajo predpisi, izdani na podlagi 68. člena
Zakona o plačilnem prometu.
242. člen
(uveljavitev in začetek uporabe zakona)
(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. no‑
vembra 2009.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se 240. člen
uporablja z dnem uveljavitve tega zakona.
Št. 450-01/09-4/22
Ljubljana, dne 15. julija 2009
EPA 381-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije
2865.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o hipotekarni in komunalni obveznici
(ZHKO-A)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o hipotekarni
in komunalni obveznici (ZHKO-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO‑A), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2009.
Št. 003‑02‑7/2009‑4
Ljubljana, dne 23. julija 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O HIPOTEKARNI IN KOMUNALNI OBVEZNICI
(ZHKO-A)
1. člen
V Zakonu o hipotekarni in komunalni obveznici (Uradni
list RS, št. 17/06) se v prvem odstavku 6. člena besedilo
»vrednostnih papirjev« nadomesti z besedilom »finančnih in‑
strumentov«.
2. člen
V prvem odstavku 7. člena se 1. točka spremeni tako,
da se glasi:
»1. ZBan je Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06,
1/08, 109/08 in 19/09),«.
2. točka se spremeni tako, da se glasi:
»2. ZTFI je zakon, ki ureja trg finančnih inštrumentov.«.
3. člen
V prvem odstavku 9. člena se 5. točka spremeni tako,
da se glasi:
»5. da ima, če določa vrednost nepremičnin po metodo‑
logiji ocenjevanja hipotekarne vrednosti nepremičnin, izdelana
pravila o vrednotenju nepremičnin iz 27. člena tega zakona ter
ima v delovnem razmerju za nedoločen čas in polni delovni čas
vsaj enega neodvisnega cenilca oziroma neodvisno cenilko
(v nadaljnjem besedilu: neodvisni cenilec) iz tretjega odstav‑
ka 25. člena tega zakona ali ima z njim sklenjeno podjemno
pogodbo.«.
6. točka se črta.
4. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dovoljenje za izdajanje hipotekarnih in komunalnih ob‑
veznic preneha, če:
– banka ne izda obveznic v dveh letih od izdaje dovoljenja,
– skupščina banke sprejme sklep o prenehanju banke in
začetku likvidacijskega postopka,
– nastopijo razlogi za prenehanje dovoljenja za opravlja‑
nje bančnih storitev, ali
– je odvzeto dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v
skladu z ZBan.«.
5. člen
V drugem odstavku 18. člena se besedilo »ZTVP« nado‑
mesti z besedilom »ZTFI«.
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6. člen
Za 18. členom se doda nov 18.a člen, ki se glasi:
»18.a člen
Predčasno unovčenje obveznice
Imetnik hipotekarne in komunalne obveznice nima pravice
zahtevati predčasnega unovčenja hipotekarne in komunalne
obveznice.«.
7. člen
Dosedanje besedilo 20. člena postane prvi odstavek,
doda pa se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Nadomestno kritno premoženje mora biti bremen pro‑
sto in se ne sme uporabljati ali zastavljati za drug namen.«.
8. člen
Tretji odstavek 24. člena se črta, dosedanji četrti odstavek
pa postane tretji odstavek.
9. člen
Drugi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Hipotekarna kreditna vrednost nepremičnine je vre‑
dnost premoženja, kakršno določi neodvisni cenilec vrednosti
nepremičnine s skrbno oceno možnosti za njeno prodajo v
prihodnosti ob upoštevanju dolgoročnih trajnostnih vidikov te
nepremičnine, običajnih in lokalnih razmer na trgu ter njene
trenutne in alternativne primerne uporabe brez upoštevanja
špekulativnih elementov.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Neodvisni cenilec iz prejšnjega odstavka je oseba, ki
ima potrebne kvalifikacije, znanje in izkušnje za cenitev ter je
neodvisna od odločanja o poslih, ki so zavarovani z nepremič‑
ninami. Pri ocenjevanju vrednosti nepremičnin, ki so v Republiki
Sloveniji, velja, da imajo potrebne kvalifikacije, znanje in izku‑
šnje za cenitev osebe, ki so pooblaščeni ocenjevalci oziroma
pooblaščene ocenjevalke vrednosti nepremičnin po zakonu,
ki ureja revidiranje, pri ocenjevanju vrednosti nepremičnin, ki
so zunaj Republike Slovenije, pa osebe, ki so za ocenjevanje
vrednosti nepremičnin pooblaščene skladno s predpisi države,
na območju katere je nepremičnina.«.
10. člen
Za 25. členom se doda nov 25.a člen, ki se glasi:
»25.a člen
Posplošena tržna vrednost
Posplošena tržna vrednost je vrednost stanovanjske ne‑
premičnine, določena z uporabo metod množičnega vrednote‑
nja nepremičnin na podlagi Zakona o množičnem vrednotenju
nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06).«.
11. člen
V prvem odstavku 26. člena se za besedilom »60% hi‑
potekarne kreditne vrednosti« doda besedilo »oziroma 50%
posplošene tržne vrednosti«.
12. člen
V 28. členu se prvi trije odstavki spremenijo tako, da se
glasijo:
»(1) Hipotekarna kreditna vrednost na podlagi pravil vre‑
dnotenja nepremičnin oziroma posplošena tržna vrednost na
podlagi metod množičnega vrednotenja nepremičnin se ugo‑
tavlja individualno za vsako nepremičnino posebej.
(2) Hipotekarno kreditno vrednost nepremičnine mora
ugotoviti neodvisni cenilec iz tretjega odstavka 25. člena tega
zakona.
(3) Vrednost nepremičnine mora biti dokumentirana pre‑
gledno in jasno, pri hipotekarni kreditni vrednosti tudi z da‑
tumom cenitve in podpisom neodvisnega cenilca iz tretjega
odstavka 25. člena tega zakona.«.
V četrtem odstavku se beseda »poslovne« nadomesti z
besedo »komercialne«.
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Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Če se tržne cene nepremičnin znižajo za več kakor
10% ali če kreditojemalec zamuja s poravnavanjem obveznosti
iz naslova hipotekarnih kreditov za več kot 90 dni, mora biti
izdelana nova ocena hipotekarne kreditne vrednosti nepremič‑
nine s poudarkom na oceni temeljnih predpostavk o prihodnjih
tržnih gibanjih na zadevnem trgu, pri uporabi posplošene tržne
vrednosti pa tudi ob vsakokratni objavi novega, nižjega indeksa
vrednosti nepremičnin oziroma novem generalnem vrednotenju
nepremičnin.«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Če drug kreditodajalec ne vrednoti nepremičnin v
skladu s tem zakonom, mora tako vrednotenje nepremičnin
pred prenosom opraviti izdajatelj.«.
13. člen
V prvem odstavku 29. člena se v 1. točki na koncu be‑
sedila pred besedilom », ali« doda besedilo »oziroma 50%
posplošene tržne vrednosti nepremičnine«.
V 2. točki se na koncu besedila črta pika in doda besedilo
», ali«.
Doda se nova 3. točka, ki se glasi:
»3. v 30 dneh od prejema pisne zahteve skrbnika, ki mora
biti dana takoj po izteku roka za vpis hipoteke v zemljiško knjigo
iz petega odstavka 39. člena tega zakona.«.
14. člen
V drugem odstavku 30. člena se v besedilo »proti vsem ri‑
zikom« nadomesti z besedilom »proti vsem rizikom, ki obstajajo
glede na lokacijo in vrsto stavbe, ki je predmet zavarovanja«.
15. člen
V 39. členu se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se
glasita:
»(5) Ne glede na druge določbe tega zakona so lahko v
kritni register vpisane tudi terjatve, pri katerih poteka zemlji‑
škoknjižni postopek za zavarovanje z zastavno pravico na
nepremičnini, vendar največ 12 mesecev od vpisa plombe o
začetku zemljiškoknjižnega postopka za vpis hipoteke v zemlji‑
ški knjigi. Po poteku tega obdobja izdajatelj izbriše terjatev, ki
ne izpolnjuje pogojev iz drugega odstavka tega člena, s pisnim
soglasjem skrbnika kritnega registra.
(6) Delež terjatev iz prejšnjega odstavka v nobenem tre‑
nutku ne sme presegati 10% kritnega premoženja.«.
16. člen
V prvem odstavku 45. člena se v 2. točki besedilo
»28. člena« nadomesti z besedilom »68. člena«.
17. člen
Naslov VI. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »VI.
STEČAJ IZDAJATELJA IN STEČAJ DRUGEGA KREDITO‑
DAJALCA«.
18. člen
Za 51. členom se doda nov 51.a člen, ki se glasi:
»51.a člen
Stečaj drugega kreditodajalca
Če je v stečajnem postopku nad drugim kreditodajalcem
uspešno izpodbito pravno dejanje odkupa iz 16. člena tega
zakona, izdajatelj ne vrača tega, kar je prejel, ampak plača le
denarno nadomestilo iz drugega odstavka 278. člena Zakona o
finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisil‑
nem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07 in 40/09).«.
19. člen
V prvem odstavku 52. člena se črta besedilo »tretjega
odstavka 24. člena«.
20. člen
V prvem odstavku 55. člena se besedilo »20.000.000
do 90.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »83.500 do
250.000 eurov«.
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V drugem odstavku se besedilo »250.000 do 1.000.000
tolarjev« nadomesti z besedilom »1.100 do 4.200 eurov«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Z globo od 83.500 do 500.000 eurov se za prekršek
iz prvega odstavka tega člena kaznuje izdajatelj, ki se po za‑
konu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko
gospodarsko družbo.«.
21. člen
V prvem odstavku 56. člena se besedilo »1.000.000
do 30.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »4.200 do
125.200 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »100.000 do 1.000.000
tolarjev« nadomesti z besedilom »500 do 4.200 eurov«.

Uradni list Republike Slovenije
podlagi predpisa vlade o določitvi modela vrednotenja in v skla‑
du s predpisi, ki urejajo množično vrednotenje nepremičnin.
28. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 450-12/09-5/8
Ljubljana, dne 15. julija 2009
EPA 355-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

22. člen
V 57. členu se besedilo »10.000 do 900.000 tolarjev«
nadomesti z besedilom »100 do 3.800 eurov«.
23. člen
V prvem odstavku 58. člena se besedilo »20.000.000
do 90.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »83.500 do
250.000 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »250.000 do 3.000.000
tolarjev« nadomesti z besedilom »1.100 do 10.000 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »10.000 do 900.000 tolar‑
jev« nadomesti z besedilom »100 do 3.800 eurov«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske druž‑
be, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za pre‑
kršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo od 83.500
do 500.000 eurov.«.
24. člen
V tretjem odstavku 59. člena se besedilo »172« nadome‑
sti z besedilom »330«.
Črtata se četrti in peti odstavek.
25. člen
Za 59. členom se doda nov 59.a člen, ki se glasi:
»59.a člen
Postopek o prekršku Agencije za trg vrednostnih papirjev
(1) Postopek o prekršku za prekršek iz 12. točke prvega
odstavka 55. člena in 1. točke prvega odstavka 58. člena tega
zakona vodi in v njem odloča pooblaščena uradna oseba Agen‑
cije za trg vrednostnih papirjev, ki izpolnjuje pogoje po zakonu,
ki ureja prekrške, in na njegovi podlagi izdanih predpisih.
(2) Agencija za trg vrednostnih papirjev z notranjim aktom,
ki ureja organizacijo in sistemizacijo delovnih mest, podrobneje
določi pogoje in način za podelitev in prenehanje pooblastila
osebi, ki se šteje za pooblaščeno uradno osebo agencije iz
prejšnjega odstavka.
(3) Postopek o prekršku iz prvega odstavka tega člena se
vodi v skladu z zakonom, ki ureja prekrške.«.
26. člen
Za 59.a členom se doda nov 59.b člen, ki se glasi:
»59.b člen
Višina globe
Za prekrške, določene s tem zakonom, se v hitrem po‑
stopku lahko izreče globa v znesku, ki je višji od najnižje globe,
predpisane v razponu.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
27. člen
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na posplošeno tržno
vrednost in metode množičnega vrednotenja nepremičnin, se
začnejo uporabljati po prvem pripisu vrednosti nepremičnin na

2866.

Zakon o spremembah Zakona
o nematerializiranih vrednostnih papirjih
(ZNVP-B)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona
o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-B)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o nemateriali‑
ziranih vrednostnih papirjih (ZNVP‑B), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2009.
Št. 003‑02‑7/2009‑6
Ljubljana, dne 23. julija 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH ZAKONA
O NEMATERIALIZIRANIH VREDNOSTNIH
PAPIRJIH (ZNVP-B)
1. člen
V Zakonu o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni
list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo in 67/07 – ZTFI)
se 1.a člen spremeni tako, da se glasi:
»Prenos direktiv
1.a člen
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije
prenaša:
– Direktiva 98/26/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 19. maja 1998 o dokončnosti poravnave pri plačilih in
sistemih poravnave vrednostnih papirjev (UL L št. 166, z dne
11. junija 1998, str. 45) in
– Direktiva 2007/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 11. julija 2007 o uveljavljanju določenih pravic delničarjev
družb, ki kotirajo na borzi (UL L št. 184, z dne 14. julija 2007,
str. 17).«.
2. člen
V tretjem odstavku 2. člena se črta šesta alineja.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
66. člen se črta.
4. člen
67. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Izvrševanje pravic iz prinosniških vrednostnih papirjev
67. člen
(1) Zaradi udeležbe na skupščini in uresničevanja pra‑
vic, ki se na njej uveljavljajo, mora imetnik prinosniških delnic
družbi dokazati, da je njihov imetnik in kakšen je njegov delež
na presečni dan iz tretjega odstavka 297. člena ZGD‑1 s
pisnim potrdilom o stanju na računu vrednostnih papirjev, ki
ga mora dostaviti družbi najpozneje dva dni pred zasedanjem
skupščine.
(2) Potrdilo iz prejšnjega odstavka se glasi na prinosnika
in se lahko uporablja samo kot izkazni papir za uveljavljanje
upravičenja, v zvezi s katerim se izdaja. Izda ga član klirinško
depotne družbe, pri katerem se za imetnika vodijo vrednostni
papirji na računu vrednostnih papirjev pri klirinško depotni
družbi ali klirinško depotna družba, če se vrednostni papirji
za imetnika vodijo neposredno na računu pri klirinško depotni
družbi. Vsebovati mora te podatke:
1. firmo in naslov oziroma sedež člana klirinško depotne
družbe ali klirinško depotne družbe, če je potrdilo iz prejšnjega
odstavka izdala klirinško depotna družba;
2. število imetnikovih delnic in njihov razred, če so delnice
z nominalnim zneskom pa tudi nominalni znesek delnic;
3. navedbo upravičenja, v zvezi s katerim se potrdilo
izdaja, in
4. presečni dan iz tretjega odstavka 297. člena ZGD‑1.
(3) Določbe prejšnjega odstavka se smiselno uporablja‑
jo tudi za potrdilo, izdano zaradi uresničevanja pravice do
dividende, prednostne pravice do vpisa novih delnic, pravice
zahtevati sklic skupščine in drugih pravic iz prinosniških del‑
nic ali obveznic. Če mora v takem primeru imetnik delnic ali
obveznic dokazati, da je njihov imetnik v določenem obdobju,
se mora potrdilo namesto na presečni dan iz tretjega odstavka
297. člena ZGD‑1 nanašati na to obdobje.«.

KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Določbe 4. člena tega zakona se
začnejo uporabljati 1. septembra 2009.
Št. 450-12/09-4/12
Ljubljana, dne 15. julija 2009
EPA 273-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

2867.

Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o varstvu pravice do sojenja brez
nepotrebnega odlašanja (ZVPSBNO-A)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in pr‑
vega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
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UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o varstvu pravice
do sojenja brez nepotrebnega odlašanja
(ZVPSBNO-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja
(ZVPSBNO‑A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slove‑
nije na seji 15. julija 2009.
Št. 003‑02‑7/2009‑10
Ljubljana, dne 23. julija 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O VARSTVU PRAVICE DO SOJENJA BREZ
NEPOTREBNEGA ODLAŠANJA (ZVPSBNO-A)
1. člen
V Zakonu o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega
odlašanja (Uradni list RS, št. 49/06 in 117/06 – ZDoh‑2) se v
2. členu za besedo »njej« doda besedilo »v njeni zadevi pred
sodiščem«.
2. člen
V 4. členu se za besedo »se« doda besedilo »za učin‑
kovito izvrševanje pravice iz 2. člena tega zakona«, besedo
»način« pa nadomesti z besedilom »trajanje časa, v katerem
je bila na drugih sodnih stopnjah oziroma sodiščih reševana
zadeva, način«.
3. člen
V tretjem odstavku 6. člena se črta besedilo »v okviru opra‑
vljanja pristojnosti sodne uprave po zakonu, ki ureja sodišča,«.
V četrtem odstavku se za besedo »dejanja« doda vejica in
besedilo »ki lahko učinkovito pospešijo rešitev zadeve,«.
V šestem odstavku se za besedo »dejanja« doda vejica in
besedilo »ki lahko učinkovito pospešijo rešitev zadeve«.
V osmem odstavku se besedilo »opravljal pristojnosti so‑
dne uprave za odločanje o nadzorstveni pritožbi« nadomesti z
besedilom »odločal v zadevah nadzorstvenih pritožb«.
Za osmim odstavkom se doda nov deveti odstavek, ki
se glasi:
»(9) Predsednik sodišča ali sodnik iz prejšnjega odstavka
odloča v zadevah nadzorstvenih pritožb v okviru in po postop‑
ku opravljanja pristojnosti sodne uprave po zakonu, ki ureja
sodišča.«
4. člen
V drugem odstavku 11. člena se za besedo »vložen«
doda besedilo »pred potekom roka iz prvega odstavka 8. člena
tega zakona ali«.
V četrtem odstavku se za besedo »zadevi,« doda besedi‑
lo »zlasti v primeru, če predsednik sodišča ni v skladu s četrtim
ali šestim odstavkom 6. člena tega zakona v pisnem obvestilu
stranki ali v sklepu navedel ali odredil oprave ustreznih oziroma
določenih postopkovnih dejanj, ki lahko učinkovito pospešijo
rešitev zadeve,«, za besedo »dejanja,« pa doda besedilo »ki
lahko učinkovito pospešijo rešitev zadeve,«.
5. člen
V prvem odstavku 15. člena se za besedo »stranka« doda
besedilo »glede zadeve iz 2. člena tega zakona«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Stranka mora v predlogu za poravnavo, vloženem
na Državno pravobranilstvo, navesti katero ali kateri od vrst
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pravičnega zadoščenja iz prejšnjega odstavka uveljavlja. Če
ne navede vrste ali vrst pravičnega zadoščenja, ji Državno pra‑
vobranilstvo določi rok 30 dni za dopolnitev vloge iz prejšnjega
stavka, in če tudi v tem roku vloga ni dopolnjena, jo Državno
pravobranilstvo zavrže.«.

odločbe sodišča iz drugega stavka prvega odstavka 19. člena
tega zakona«.

6. člen
V drugem odstavku 16. člena se besedilo »pravnomočno
rešeno zadevo« nadomesti z besedilom »zadevo iz drugega
stavka prvega odstavka 19. člena tega zakona«.

11. člen
Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega zakona na so‑
diščih ali na Državnem pravobranilstvu na podlagi določb
Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega
odlašanja (Uradni list RS, št. 49/06 in 117/06 – ZDoh‑2),
se končajo po določbah navedenega zakona. Ne glede na
določbo prejšnjega stavka se tudi v teh postopkih upora‑
bljajo določbe spremenjenega 2. člena, drugega odstavka
16. člena, prvega odstavka 19. člena, 20. člena in prvega
odstavka 21. člena zakona.

7. člen
V tretjem odstavku 18. člena se besedilo »22. členu tega
zakona« nadomesti z besedilom »20. členu tega zakona«.
8. člen
V prvem odstavku 19. člena se drugi stavek spremeni
tako, da se glasi: »Ta predlog glede njene zadeve iz 2. člena
tega zakona lahko stranka vloži v devetih mesecih od dneva
vročitve pravnomočne odločbe sodišča, oziroma če je bilo v
njeni zadevi iz 2. člena tega zakona vloženo izredno pravno
sredstvo, o katerem odloča Vrhovno sodišče Republike Slove‑
nije, od dneva vročitve odločbe Vrhovnega sodišča Republike
Slovenije, s katero se postopek konča.«.
Za drugim odstavkom se dodata nov tretji in četrti odsta‑
vek, ki se glasita:
»(3) Sodišče, ki je reševalo zadevo na prvi stopnji, mora
na podlagi pisne zahteve Državnega pravobranilstva najpo‑
zneje v 30 dneh Državnemu pravobranilstvu posredovati opis
časovnega poteka reševanja zadeve pred sodišči vseh stopenj,
ki so zadevo reševala, z navedbo razlogov za zastoj v postop‑
ku, ter opis učinkovanja nadzorstvene pritožbe in rokovnega
predloga v zadevi, po potrebi pa mora posredovati tudi dodatna
pojasnila o zadevi v zvezi z upoštevanjem meril iz 4. člena
tega zakona. Drugi državni organi, ki so delovali ali sodelo‑
vali v postopku pred sodiščem v zadevi iz prejšnjega stavka,
morajo po postopku in v roku iz prejšnjega stavka Državnemu
pravobranilstvu posredovati opis časovnega poteka njihovega
delovanja ali sodelovanja v zadevi, z navedbo morebitnih ra‑
zlogov za zastoj v postopku, po potrebi pa morajo posredovati
tudi dodatna pojasnila o zadevi v zvezi z upoštevanjem meril
iz 4. člena tega zakona. Sodišča in drugi državni organi, ki so
delovali ali sodelovali v postopku pred sodiščem v zadevi iz
prvega stavka, lahko Državnemu pravobranilstvu po postopku
in v roku iz prvega stavka opis časovnega poteka njihovega de‑
lovanja ali sodelovanja v zadevi, z ostalimi zahtevanimi podatki,
posredujejo tudi v elektronski obliki.
(4) Če stranko pri uveljavljanju pravic po določbah 3. po‑
glavja tega zakona v postopku pred Državnim pravobranilstvom
zastopa pooblaščenec, mora pooblaščenec ob vložitvi vloge
predložiti posebno pooblastilo za zastopanje. Če pooblastilo
ni predloženo, Državno pravobranilstvo določi pooblaščencu
rok 15 dni za predložitev pooblastila, in če tudi v tem roku ni
predloženo, Državno pravobranilstvo vlogo zavrže.«.

tata.

9. člen
V naslovu 20. člena se besedi »posebna krajevna« čr‑

V drugem odstavku se besedilo »po pravnomočni rešitvi
strankine zadeve« nadomesti z besedilom »od dneva vročitve
odločbe sodišča iz prvega stavka drugega odstavka 19. člena
tega zakona«.
V tretjem odstavku se za besedo »je« doda beseda »iz‑
ključno«.
V četrtem odstavku se besedilo »pristojno Okrajno so‑
dišče v Kranju« nadomesti z besedilom »izključno krajevno
pristojno Okrajno sodišče v Kranju«, besedilo »pristojno Okraj‑
no sodišče v Celju« pa se nadomesti z besedilom »izključno
krajevno pristojno Okrajno sodišče v Celju«.
V petem odstavku se za besedo »je« dodata besedi »iz‑
ključno krajevno«.
10. člen
V prvem odstavku 21. člena se besedilo »po pravnomočni
odločitvi sodišča« nadomesti z besedilom »od dneva vročitve

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

12. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 700-01/09-9/27
Ljubljana, dne 15. julija 2009
EPA 380-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

2868.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o društvih (ZDru-1A)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o društvih (ZDru-1A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o društvih (ZDru‑1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 15. julija 2009.
Št. 003‑02‑7/2009‑3
Ljubljana, dne 23. julija 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
DRUŠTVIH (ZDru-1A)
1. člen
V Zakonu o društvih (Uradni list RS, št. 61/06) se v prvem
odstavku 10. člena drugi stavek prvega odstavka spremeni
tako, da se glasi: »Če ima društvo sedež na območju, kjer živita
narodni skupnosti, je ime društva v obeh uradnih jezikih.«.
V drugem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da
se glasi: »V imenu društva mora biti označba, ki nakazuje na
dejavnost društva.«. Zadnji stavek se črta.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ime društva ima lahko tudi dodatno sestavino, ki
društvo podrobneje označuje. Za dodatno sestavino imena
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ne velja določba prvega odstavka tega člena, ki se nanaša na
uporabo jezika, če:
– je v slovenščini ali jeziku narodne skupnosti;
– gre za ime ali del imena mednarodne zveze društev,
katere član je društvo, oziroma tujega društva, ki je ustanovitelj
podružnice tujega društva v Republiki Sloveniji;
– gre za osebno ime osebe iz petega odstavka tega
člena;
– gre za tuje besede, ki označujejo dejavnost društva, pa
slovenski jezik zanje nima ustreznega izraza;
– gre za domišljijsko poimenovanje, ali
– gre za mrtvi jezik.«.
Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo
četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
2. člen
V tretjem odstavku 26. člena se v drugi alineji besedilo
»5 milijonov tolarjev« nadomesti z besedilom »30.000 eurov«.
V tretji alineji se besedilo »10 milijonov tolarjev« nadome‑
sti z besedilom »50.000 eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »2 milijonov tolarjev«
nadomesti z besedilom »10.000 eurov«.
3. člen
V prvem odstavku 27. člena se besedilo »200 milijonov
tolarjev« nadomesti z besedilom »1 milijon eurov«.
4. člen
V drugem odstavku 32. člena se črtata prva in četrta
alineja.
V tretjem odstavku se pred piko doda besedilo »ter kopijo
veljavnega temeljnega akta društva, ki je v zbirki listin registra
društev, od AJPES pa letni poročili društva za zadnji dve leti, za
društvo iz 27. člena tega zakona pa tudi oceno revizorja.«.
5. člen
V prvem odstavku 33. člena se besedilo »poročili iz tretje
in četrte alineje prvega odstavka« nadomesti z besedilom »po‑
ročilo iz druge alineje drugega odstavka«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pristojno ministrstvo si od AJPES po uradni dolžnosti
pridobi letno poročilo društva za preteklo leto, za društvo iz
27. člena tega zakona pa tudi oceno revizorja.«.
6. člen
Prvi odstavek 40. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če je društvo trajnejše nelikvidno ali postane dolgo‑
ročno plačilno nesposobno, se nad njim lahko opravi stečajni
postopek po predpisih, ki urejajo insolventnost in prisilno pre‑
nehanje.«.
V drugem odstavku se črta besedilo »ter med njim«.
7. člen
V 43. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: »(pri‑
silna likvidacija)«.
V prvem odstavku se besedilo »likvidacije, skladno s
predpisi o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji« nadomesti
z besedilom »prisilne likvidacije, skladno s predpisi, ki urejajo
insolventnost in prisilno prenehanje«.
V drugem odstavku se pred besedo »likvidacije« doda
beseda »prisilne«.
8. člen
V 46. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Za potrebe registra se osebni in drugi podatki zbirajo
neposredno od društva in iz že obstoječih zbirk podatkov mini‑
strstva, pristojnega za notranje zadeve.«.
9. člen
V 47. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Za potrebe registra se osebni in drugi podatki zbirajo
neposredno od podružnice tujega društva in iz že obstoječih
zbirk podatkov ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.«.
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10. člen
V 48. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Za potrebe evidence se osebni in drugi podatki
zbirajo neposredno iz centralnega registra društev in cen‑
tralnega registra podružnic tujih društev.«.
11. člen
Tretji odstavek 50. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka veljajo
določbe predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, za:
– podatek o EMŠO zastopnika društva oziroma po‑
družnice tujega društva, vpisan v centralni register društev,
centralni register podružnic tujih društev oziroma evidenco
društev v javnem interesu;
– druge osebne podatke zastopnika, vpisane v eviden‑
co društev v javnem interesu, razen podatka o osebnem
imenu;
– podatke zbirk listin.«.
12. člen
V prvem odstavku 52. člena se napovedni stavek spre‑
meni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 420 do 16.500 eurov se za prekršek
kaznuje društvo, ki:«.
V drugem odstavku se besedilo »10.000 do 250.000
tolarjev« nadomesti z besedilom »42 do 1.000 eurov«.
13. člen
V prvem odstavku 53. člena se napovedni stavek spre‑
meni tako, da se glasi:
»(1) Z globo 420 eurov se za prekršek kaznuje društvo,
ki:«.
1. točka se spremeni tako, da se glasi:
»1. v pravnem prometu ne uporablja registriranega
imena (prvi in šesti odstavek 10. člena);«.
V 5. točki se besedi »revizorjevega poročila« nadome‑
stita z besedama »oceno revizorja«.
V drugem odstavku se besedilo »30.000 tolarjev« na‑
domesti z besedilom »125 eurov«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
(1) Društva, ki imajo sedež na območju, kjer živita
narodni skupnosti, morajo temeljni akt uskladiti z določbami
prvega odstavka 1. člena tega zakona v roku pet let od uve‑
ljavitve tega zakona.
(2) Slovenski inštitut za revizijo uskladi računovodski
standard za društva z določbami 2. člena tega zakona v treh
mesecih od uveljavitve tega zakona.
(3) Do objave sprememb računovodskega standarda v
Uradnem listu Republike Slovenije se za društva uporabljajo
določbe slovenskega računovodskega standarda 33, če niso
v nasprotju s tem zakonom.
15. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 022-01/09-4/35
Ljubljana, dne 15. julija 2009
EPA 365-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o železniškem prometu (ZZelP-G)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu
(ZZelP-G)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o železniškem prometu (ZZelP‑G), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 15. julija 2009.
Št. 003‑02‑7/2009‑8
Ljubljana, dne 23. julija 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O ŽELEZNIŠKEM PROMETU (ZZeIP-G)
1. člen
V Zakonu o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 44/07
– uradno prečiščeno besedilo) se v prvem odstavku 1. člena
beseda »pristop« nadomesti z besedo »dostop«.
Besedilo prve alineje drugega odstavka se spremeni tako,
da se glasi:
»– Direktive Sveta 91/440/EGS z dne 29. julija 1991 o
razvoju železnic Skupnosti (UL L št. 237 z dne 24. 8. 1991,
str. 25; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 91/440/EGS), zadnjič
spremenjene z Direktivo 2007/58/ES Evropskega parlamen‑
ta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o spremembi Direktive
Sveta 91/440/EGS o razvoju železnic Skupnosti in Direktive
2001/14/ES o dodeljevanju železniških infrastrukturnih zmoglji‑
vosti in naložitvi uporabnin za uporabo železniške infrastrukture
(UL L št. 315 z dne 3. 12. 2007, str. 44);«.
Tretja alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2001/14/ES
z dne 26. februarja 2001 o dodeljevanju železniških infrastruk‑
turnih zmogljivosti, naložitvi uporabnin za uporabo železni‑
ške infrastrukture in podeljevanju varnostnega spričevala (UL
L št. 75 z dne 15. 3. 2001, str. 29; v nadaljnjem besedilu: Direk‑
tiva 2001/14/ES), zadnjič spremenjene z Direktivo 2007/58/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o spre‑
membi Direktive Sveta 91/440/EGS o razvoju železnic Skupnosti
in Direktive 2001/14/ES o dodeljevanju železniških infrastruk‑
turnih zmogljivosti in naložitvi uporabnin za uporabo železniške
infrastrukture (UL L št. 315 z dne 3. 12. 2007, str. 44);«.
Četrta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– Direktive 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 29. aprila 2004 o varnosti na železnicah Skupnosti ter o
spremembi Direktive Sveta 95/18/ES o izdaji licence prevoznikom
v železniškem prometu in Direktive 2001/14/ES o dodeljevanju
železniških infrastrukturnih zmogljivosti, naložitvi uporabnin za
uporabo železniške infrastrukture in podeljevanju varnostnega
spričevala (UL L št. 164 z dne 30. 4. 2004, str. 44; v nadaljnjem
besedilu: Direktiva 2004/49/ES), zadnjič spremenjene z Direktivo
2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija
2008 o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti;«.
Doda se nova peta alineja, ki se glasi:
»– Direktive 2007/59/ES Evropskega Parlamenta in Sveta
z dne 23. oktobra 2007 o izdaji spričeval strojevodjem, ki upra‑
vljajo lokomotive in vlake na železniškem omrežju Skupnosti
(UL L št. 315 z dne 3. 12. 2007, str. 51; v nadaljnjem besedilu:
Direktiva 2007/59/ES).«.
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2. člen
V 2. členu se besedilo 1. točke prvega odstavka spremeni
tako, da se glasi:
»1. »dostop na javno železniško infrastrukturo« je pravica
do njene uporabe pod določenimi pogoji;«.
Besedilo 2. točke se spremeni tako, da se glasi:
»2. »investicija v javno železniško infrastrukturo« je gra‑
ditev nove in nadgradnja obstoječe javne železniške infra‑
strukture, s katero se izboljša prometno‑tehnične in varnostne
lastnosti javne železniške infrastrukture;«.
Besedilo 3. točke se spremeni tako, da se glasi:
»3. »licenca« je javna listina, s katero se prevozniku pri‑
zna sposobnost za opravljanje vseh ali posameznih vrst prevo‑
znih storitev v železniškem prometu, vključno z zagotavljanjem
vleke, oziroma sposobnost samo za zagotavljanje vleke;«.
Besedilo 6. točke se spremeni tako, da se glasi:
»6. »mednarodne storitve potniškega prometa« so stori‑
tve potniškega prometa, pri katerih vlak prečka najmanj eno
mejo države članice Evropske skupnosti, pri čemer je glavni
namen storitve prevoz potnikov med postajami, ki se nahajajo
v različnih državah članicah; vlak je lahko sestavljen kot celota
in/ali deljen, njegovi deli pa imajo lahko različne odhodne ali
namembne postaje, pod pogojem, da vsi vagoni prečkajo naj‑
manj eno državno mejo;«.
Za 8. točko se doda nova 8.a točka, ki se glasi:
»8.a »okvirna pogodba« določa značilnosti infrastruktur‑
nih zmogljivosti, ki se prosilcu lahko ponudijo za čas, ki presega
eno obdobje voznega reda omrežja. Okvirna pogodba ne do‑
loča posamezne vlakovne poti, ampak je oblikovana tako, da
izpolnjuje upravičene komercialne potrebe prosilca;«.
Besedilo 12. točke se spremeni tako, da se glasi:
»12. »program omrežja« pomeni podrobno obrazložitev
splošnih pravil, rokov, postopkov in meril v zvezi z ureditvijo
zaračunavanja in dodeljevanja infrastrukturnih zmogljivosti;
vsebuje tudi dodatne informacije, potrebne za vložitev pro‑
šenj za dodelitev infrastrukturnih zmogljivosti, kot so na primer
informacije o infrastrukturnih zmogljivostih javne železniške
infrastrukture ter možnih dodatnih in pomožnih storitvah;«.
V 13. točki se črta besedilo »ali mednarodno poslovno
združenje«.
Za 15. točko se doda nova 15.a točka, ki se glasi:
»15.a »subjekt usposabljanja« je pravna ali fizična oseba,
ki jo varnostni organ pooblasti za izvajanje postopkov strokov‑
nega usposabljanja, izpopolnjevanja in preverjanja usposo‑
bljenosti delavcev za delovno mesto izvršilnega železniškega
delavca;«.
Besedilo 16. točke se spremeni tako, da se glasi:
»16. »tranzit Republike Slovenije« pomeni prečkanje oze‑
mlja Republike Slovenije brez natovarjanja ali raztovarjanja
blaga in/ali brez vstopanja ali izstopanja potnikov na ozemlju
Republike Slovenije;«.
Za 16. točko se doda nova 16.a točka, ki se glasi:
»16.a »tranzit Skupnosti« pomeni prečkanje ozemlja
Evropske skupnosti brez natovarjanja ali raztovarjanja blaga
in/ali brez vstopanja ali izstopanja potnikov na ozemlju Sku‑
pnosti;«.
Za 17. točko se doda nova 17.a točka, ki se glasi:
»17.a »infrastrukturna zmogljivost« pomeni možnost na‑
črtovanja zahtevanih vlakovnih poti za en del javne železniške
infrastrukture za določeno obdobje;«.
Za 18. točko se doda nova 18.a točka, ki se glasi:
»18.a »vlakovna pot za določen namen (ad hoc vlakovna
pot)« je vlakovna pot iz prejšnje točke, ki se dodeli za posame‑
zne vožnje vlaka glede na proste zmogljivosti infrastrukture;«.
3. člen
V prvem odstavku 10. člena se v tretji alineji beseda
»okretnice« nadomesti z besedo »obračalnice«.
V enajsti alineji se besedilo »vozna mreža« v različnih
sklonih nadomesti z besedilom »vozno omrežje« v ustreznem
sklonu.
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V dvanajsti alineji se na dveh mestih beseda »zgradbe«
nadomesti z besedo »stavbe«.
4. člen
V naslovu drugega podpoglavja III. poglavja se beseda
»pristop« nadomesti z besedo »dostop«.
5. člen
Besedilo 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
(dodelitev vlakovne poti)
(1) Prevoznik lahko opravlja vožnjo na javni železniški
infrastrukturi, če je njemu ali drugemu prosilcu, za katerega
opravlja prevoz, odobrena vlakovna pot. Brez dodeljene vlakov‑
ne poti dostop na javno železniško infrastrukturo ni dovoljen.
(2) Pravice do uporabe vlakovne poti, ki je dodeljena
prosilcu, ni mogoče prenesti na drugo osebo.
(3) Če prevoznik uporablja vlakovno pot, ki je bila dode‑
ljena prosilcu, ki ni prevoznik, za izvajanje njegove poslovne
dejavnosti, se to ne šteje za prenos pravice uporabe.
(4) Agencija lahko dodeli vlakovno pot prosilcu, ki nima
sedeža v državi članici Evropske skupnosti, če je zagotovljena
vzajemnost pogojev in postopkov dodeljevanja vlakovnih poti
z državo, kjer je registriran prosilec.
(5) Prosilec mora vložiti popolno vlogo za dodelitev vla‑
kovne poti, ki bo dodeljena za naslednje vozno‑redno obdobje,
najkasneje do drugega ponedeljka v mesecu aprilu tekočega
leta. To ne velja za vlakovne poti za določen namen, ki se do‑
deljujejo sproti glede na vloge prevoznikov in glede na proste
zmogljivosti javne železniške infrastrukture. Agencija mora o
zahtevi za dodelitev vlakovne poti, ki jo je prejela od prosilca
ali ji jo je poslal pristojni organ države, na ozemlju katere je
izhodiščna točka določene prevozne storitve v železniškem
prometu, odločiti najkasneje do drugega ponedeljka v mesecu
oktobru tekočega leta, o zahtevi za dodelitev vlakovne poti za
določen namen pa mora odločiti čimprej, vendar najkasneje v
petih dneh od prejema popolne vloge. V postopku dodeljevanja
vlakovne poti se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni
upravni postopek, če s tem zakonom ni drugače določeno.
Zoper odločbo agencije lahko prosilec vloži pritožbo na regula‑
torni organ. Pritožba zoper odločbo agencije ne zadrži izvršitve.
Vloga, ki je bila zavrnjena zaradi nezadostnih infrastrukturnih
zmogljivosti, se ponovno prouči ob naslednji prilagoditvi voz‑
nega reda omrežja, če tako zahteva prosilec. Zainteresiranim
strankam morajo biti na voljo datumi teh prilagoditev. Agencija
praviloma dodeljuje vlakovne poti enkrat letno ob pripravi nove‑
ga voznega reda omrežja za naslednje vozno‑redno obdobje.
(6) Pri dodeljevanju vlakovne poti mora agencija upošte‑
vati naslednje kriterije:
– obseg storitev;
– čim večjo izkoriščenost javne železniške infrastruktu‑
re;
– pokritje stroškov vzdrževanja javne železniške infra‑
strukture in vodenja prometa na njej z uporabnino;
– obseg dodatnih storitev, ki jih bo potreboval prevoznik;
– ponujena jamstva za dobro izvedbo prevoznih storitev v
železniškem prometu na zaprošeni vlakovni poti;
– druge elemente, ki vplivajo na gospodarno upravljanje
javne železniške infrastrukture.
(7) Prevoznik, ki mu je dodeljena vlakovna pot, mora
opravljati prevoz v javnem železniškem prometu skladno s
predpisi, ki urejajo varnost v železniškem prometu. S pogodbo,
ki vsebuje splošne, tehnične in finančne določbe, prevoznik in
upravljavec natančneje uredita medsebojna razmerja v zvezi
z zagotavljanjem tehničnih in drugih pogojev varnosti železni‑
škega prometa in plačevanjem uporabnine. Določbe pogodb,
ki jih sklepa upravljavec s prevozniki, morajo biti nediskrimi‑
natorne.
(8) Agencija lahko zlasti v primeru preobremenjene infra‑
strukture ukine vlakovno pot, ki se je najmanj en mesec upo‑
rabljala v manjšem obsegu, kot ga določa program omrežja,
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razen če se to zgodi zaradi neekonomskih razlogov, na katere
prevoznik nima vpliva.
(9) Vlada podrobneje predpiše način dodeljevanja vla‑
kovnih poti ter način uporabe kriterijev in pomen posameznega
kriterija iz šestega odstavka tega člena.«.
6. člen
Dodajo se novi 15.a, 15.b, 15.c, 15.č, 15.d in 15.e člen,
ki se glasijo:
»15.a člen
(obveščanje o nameravani vlogi za dodelitev vlakovne poti)
(1) Prosilec, ki namerava zaprositi za dodelitev vlakovne
poti, da bi izvajal mednarodno storitev potniškega prometa,
mora o tem obvestiti agencijo ter vse pristojne upravljavce in‑
frastrukture in regulatorne organe na predvideni vlakovni poti.
(2) Da bi omogočil presojo namena izvajanja mednarodne
storitve potniškega prometa v skladu s tretjim odstavkom 15.b
člena tega zakona in morebitnih ekonomskih učinkov na obsto‑
ječe obvezne gospodarske javne službe za izvajanje prevoza
potnikov (v nadaljnjem besedilu tega podpoglavja: javna služ‑
ba) v skladu s prvim odstavkom 15.c člena tega zakona, regu‑
latorni organ obvesti organe, ki so dodelili pravico za izvajanje
javne službe, druge organe, ki imajo pravico omejiti dostop do
javne železniške infrastrukture v skladu s tem zakonom, ter vse
prevoznike v železniškem prometu, ki izvajajo javno službo na
progi predvidene mednarodne storitve potniškega prometa.
15.b člen
(pravica dostopa do javne železniške infrastrukture)
(1) Prevozniki Evropske skupnosti imajo pravico dostopa
do javne železniške infrastrukture v Republiki Sloveniji, z na‑
menom opravljanja vseh vrst storitev prevoza blaga.
(2) Dostop po tirih do terminalov, vključno z opravljanjem
storitev v njih, in dostop do pristanišč, povezanih z železniškimi
dejavnostmi iz tega člena, ki jih uporablja ali bi jih lahko upo‑
rabljal en ali več končnih odjemalcev, se nediskriminatorno in
pregledno zagotovi vsem prevoznikom v železniškem prometu.
Zahteve prevoznika po dostopu pa se lahko omejijo samo, če
za to obstajajo druge rešitve na javni železniški infrastrukturi,
ki so izvedljive pod tržnimi pogoji.
(3) Prevozniki Evropske skupnosti imajo od 1. januarja
2010 pravico dostopa do javne železniške infrastrukture v
Republiki Sloveniji, z namenom izvajanja mednarodnih sto‑
ritev potniškega prometa, pri čemer lahko potniki vstopajo in
izstopajo na katerikoli postaji na mednarodni progi, vključno
s postajami na območju Republike Slovenije. Pri tem mora
biti glavni namen storitve prevoz potnikov med postajami, ki
se nahajajo v različnih državah članicah. Na zahtevo agencije
ali zainteresiranih prevoznikov regulatorni organ odloči, ali je
glavni namen storitve prevoz potnikov med postajami, ki se
nahajajo v različnih državah članicah.
(4) Infrastrukturna zmogljivost se šteje za razpoložljivo za
izvajanje vseh vrst prevoznih storitev, ki so v skladu s tehnični‑
mi in drugimi značilnostmi posamezne proge, na kateri se želi
pridobiti vlakovno pot.
(5) Kadar obstajajo ustrezne nadomestne proge, lahko
agencija po posvetovanju z zainteresiranimi strankami določi,
da se določene infrastrukturne zmogljivosti (proge) uporabijo
praviloma samo za določene vrste prometa. V tem primeru
agencija pri dodeljevanju infrastrukturnih zmogljivosti da tej
vrsti prometa prednost. Posebna infrastruktura, določena v
tem odstavku, se uporablja tudi za druge vrste prometa, če
so zmogljivosti na voljo in je vozni park v skladu s tehničnimi
značilnostmi, potrebnimi za delovanje na tej progi.
(6) Kadar se določi posebna infrastruktura v skladu s prej‑
šnjim odstavkom, se to navede v programu omrežja.
15.c člen
(omejitev dostopa do javne železniške infrastrukture)
(1) Če je na določeni progi že podeljena pravica izvajanja
javne službe in bi pravica prevoznikov iz tretjega odstavka
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prejšnjega člena ogrozila gospodarsko ravnotežje pogodbe za
izvajanje javne službe, se ta pravica lahko omeji.
(2) Pravica iz tretjega odstavka 15.b člena se omeji tako,
da se prevozniku ob dodelitvi vlakovne poti določi, da potniki
lahko vstopajo ali izstopajo samo na začetni in končni postaji
vlakovnih poti, ki jih zajema ena ali več pogodb za izvajanje
javne službe.
(3) O tem, ali bi gospodarsko ravnotežje lahko bilo ogro‑
ženo, odloči regulatorni organ. Njegova odločitev temelji na
podlagi objektivne ekonomske analize in vnaprej določenih
meril, ki jih določi in javno objavi regulatorni organ.
(4) Odločitev regulatornega organa iz prejšnjega odstavka
lahko zahtevajo:
– pristojni organ, ki je podelil pravico za opravljanje javne
službe;
– agencija;
– upravljavec infrastrukture;
– prevoznik v železniškem prometu, ki izvaja javno služ‑
bo.
(5) Subjekti iz prejšnjega odstavka so regulatornemu or‑
ganu dolžni posredovati vse informacije, potrebne za njegovo
odločitev. Regulatorni organ preuči prejete informacije in se po
potrebi o njih posvetuje z vsemi vpletenimi stranmi. Regulatorni
organ izda obrazloženo odločbo v roku 60 dni od prejema vseh
potrebnih informacij.
(6) Po preteku rokov in ob izpolnitvi pogojev, ki jih določi
regulatorni organ v odločbi iz prejšnjega odstavka, lahko su‑
bjekti iz četrtega odstavka tega člena in prevoznik, ki je zaprosil
za dostop do javne železniške infrastrukture, od regulatornega
organa zahtevajo, da ponovno preuči razmere in odloči, ali je
gospodarsko ravnotežje pogodbe za izvajanje javne službe še
vedno ogroženo.
15.č člen
(dajatev za izvajanje storitve prevoza potnikov)
(1) Kolikor se dostop do javne železniške infrastrukture
ne omeji v skladu s prejšnjim členom, se lahko prevoznikom, ki
izvajajo prevoz potnikov v notranjem ali mednarodnem prometu
med vsaj dvema postajama na območju Republike Slovenije in
se ne izvaja v okviru javne službe, naloži posebno dajatev.
(2) Dajatev iz prejšnjega odstavka mora biti enaka za vse
prevoznike ne glede na to, ali izvajajo notranji ali mednarodni
prevoz potnikov. Dajatev je nadomestilo za izgubo dohodka
pri izvajanju javne službe in je namenjeno izvajanju javne
službe. Ta dajatev ne sme presegati stroškov, ki so nastali z
izvajanjem javne službe, ob upoštevanju ustreznih prihodkov
in razumnega dobička.
(3) Pri določitvi dajatve iz tega člena se mora upoštevati
predpise Evropske skupnosti in načela pravičnosti, pregle‑
dnosti, nediskriminacije in sorazmernosti, predvsem med pov‑
prečno ceno storitve potniku in višino dajatve. Celoten znesek
dajatve ne sme ogroziti ekonomske izvedljivosti storitve, za
katero se dajatev določi.
(4) Podatke o dajatvah iz tega člena, ki omogočajo sle‑
dljivost izvora dajatev in njihove uporabe, vodi Direkcija za
vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo. Te podatke
na zahtevo posreduje Komisiji Evropske skupnosti.
(5) V primeru iz prvega odstavka tega člena dajatev določi
Vlada Republike Slovenije.
15.d člen
(uporabnina)
(1) Za uporabo javne železniške infrastrukture prevoznik
plačuje uporabnino. Uporabnina je namenjena kritju stroškov
vzdrževanja javne železniške infrastrukture.
(2) Kriteriji, na podlagi katerih se določi uporabnina za
uporabo javne železniške infrastrukture, so:
– stroški vzdrževanja javne železniške infrastrukture;
– uporabnina prometne infrastrukture v drugih prometnih
podsistemih, predvsem v cestnem prometu;
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– dolžina omrežja javne železniške infrastrukture, ki ga
uporablja prevoznik;
– število vozil, s katerimi vozi prevoznik po omrežju iz
prejšnje alinee;
– stroški energije;
– vlakovni kilometri;
– brutotonski kilometri;
– vrsta prevoznih sredstev, ki jih prevoznik uporablja na
omrežju iz tretje alinee;
– čas uporabe omrežja iz tretje alineje;
– hitrost vlaka;
– smeri prevoza;
– kategorija vlaka;
– količinski popusti.
(3) Na podlagi kriterijev iz prejšnjega odstavka določi
višino uporabnine agencija.
(4) Z uredbo vlada predpiše vrednotenje kriterijev za do‑
ločanje višine uporabnine, varščine, postopek poračunavanja
varščine in uporabnine, način plačevanja in evidentiranja vpla‑
čil, oprostitve plačevanja, nadzor nad plačevanjem ter sankci‑
oniranje neplačevanja uporabnine.
15.e člen
(okvirna pogodba)
(1) Agencija in prosilec lahko skleneta okvirno pogod‑
bo, v kateri določita značilnosti infrastrukturnih zmogljivosti
za obdobje, ki je daljše od veljavnosti voznega reda omrežja.
Okvirna pogodba ne določa posamezne vlakovne poti, ampak
je oblikovana tako, da navaja upravičene komercialne potrebe
prosilca.
(2) Okvirna pogodba se praviloma sklepa za obdobje
petih let in se obnavlja za obdobja, enaka njenemu prvotnemu
trajanju. Agencija lahko v določenih primerih sklene okvirno
pogodbo za daljše ali krajše obdobje. Obdobje, daljše od petih
let, je treba utemeljiti z obstojem gospodarskih pogodb, posa‑
meznih naložb ali tveganj.
(3) V primeru obsežnih in dolgoročnih naložb v posebno
infrastrukturo iz petega odstavka 15.b člena tega zakona, ki jih
prosilec ustrezno utemelji, se lahko sklene okvirna pogodba na
tem delu infrastrukture za obdobje do 15 let. Obdobje, daljše
od 15 let, je dopustno le v izjemnih primerih, zlasti v primeru
obsežnih in dolgoročnih naložb in predvsem, kadar so takšne
naložbe vezane na pogodbene obveznosti, vključno z večle‑
tnim amortizacijskim načrtom.
(4) Prosilec lahko v primeru iz prejšnjega odstavka zahte‑
va podrobno opredelitev karakteristik infrastrukturnih zmoglji‑
vosti, ki mu bodo zagotovljene v času trajanja okvirne pogod‑
be, vključno s pogostnostjo, obsegom in kakovostjo vlakovnih
poti.
(5) Sklenjena okvirna pogodba ne preprečuje, da bi do‑
ločeno infrastrukturo uporabljali tudi drugi prosilci ali da bi se
uporabljala za druge storitve v železniškem prometu.
(6) Okvirna pogodba mora dopuščati spremembo ali
omejitev zapisanih pogodbenih pogojev tako, da se omogoči
boljšo uporabo oziroma izkoriščenost javne železniške infra‑
strukture.
(7) Razen v primerih iz prejšnjega odstavka lahko okvirna
pogodba določa odškodnino ali drugo nadomestilo za naspro‑
tno stranko, če se okvirna pogodba sporazumno spremeni ali
preneha veljati.
(8) Pred sklenitvijo okvirne pogodbe mora prosilec prido‑
biti predhodno odobritev regulatornega organa.
(9) V okvirni pogodbi opredeljene prosilčeve potrebe po
vlakovnih poteh ne smejo zasesti vseh infrastrukturnih zmoglji‑
vosti proge ali progovnega odseka v eni uri. Vlada Republike
Slovenije določi minimalni obseg prostih zmogljivosti, ki jih ni
mogoče zasesti z okvirnimi pogodbami.
(10) Agencija lahko zlasti v primeru preobremenjene infra‑
strukture zmanjša rezervirane zmogljivosti, ki so se najmanj en
mesec uporabljale v manjšem obsegu, kot ga določa program
omrežja, razen če se to zgodi zaradi neekonomskih razlogov,
na katere prevoznik nima vpliva.
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(11) Splošne značilnosti sklenjenih okvirnih pogodb mo‑
rajo biti ob upoštevanju poslovne tajnosti dostopne vsem zain‑
teresiranim osebam.
(12) Agencija nemudoma obvesti upravljavca o sklenjenih
okvirnih pogodbah.«.
7. člen
V tretjem odstavku 17. člena se na koncu besedila doda
nov stavek, ki se glasi:
»Za zagotovitev izvedbe te naloge lahko agencija kadar‑
koli izvede upravni nadzor.«.
8. člen
V 18. členu se doda nov dvanajsti odstavek, ki se glasi:
»(12) Za zagotovitev izvedbe nalog iz tega člena lahko
agencija kadarkoli izvede upravni nadzor pri imetniku varno‑
stnega spričevala.«.
9. člen
V petem odstavku 18.a člena se na koncu besedila doda
nov stavek, ki se glasi:
»Za zagotovitev izvedbe te naloge lahko kadarkoli izvede
upravni nadzor.«.
10. člen
V petem odstavku 18.b člena se na koncu besedila doda
nov stavek, ki se glasi:
»Za zagotovitev izvedbe te naloge lahko kadarkoli izvede
upravni nadzor.«.
11. člen
V drugem odstavku 18.d člena se na koncu doda nova
alineja, ki se glasi:
»– spremlja konkurenco na trgih železniških prevoznih
storitev, vključno s trgom železniškega prevoza blaga in potni‑
kov, ter v primeru, da ugotovi kršitve svobodne konkurence ali
kršitve predpisov glede določanja vlakovnih poti in uporabnine,
po uradni dolžnosti ukrepa v skladu s tem zakonom in drugimi
predpisi, ki urejajo železniški promet.«.
V tretjem odstavku se za besedo »zmogljivosti« postavi
vejica in doda besedilo »vseh pristojnih organov, udeleženih
v postopku sklepanja pogodb za opravljanje javnih služb s
področja železniškega prometa,«.
V sedmem odstavku se v zadnjem stavku za besedo
»takoj« doda besedilo »oziroma v roku, ki ga določi regulatorni
organ«.
12. člen
V tretjem odstavku 21. člena se v napovednem stavku
beseda »pristopa« nadomesti z besedo »dostopa«.
Besedilo druge alineje se spremeni tako, da se glasi:
»– določanje in zaračunavanje uporabnine;«.
Šesta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– nadzor nad veljavnostjo in izpolnjevanjem pogojev za
izdajo licenc, varnostnih spričeval in varnostnih pooblastil, nad‑
zor nad realizacijo plačila uporabnine in realizacijo odobrenih
vlakovnih poti;«.
13. člen
V prvem odstavku 24. člena se na koncu besedila zadnje
alineje pika nadomesti s podpičjem in dodajo nove alineje, ki
se glasijo:
»– javna objava opisa postopka in drugih potrebnih in‑
formacij za pridobitev dovoljenja za izvršilnega železniškega
delavca;
– izdaja, posodobitev, zagotavljanje dvojnikov, začasen
preklic in odvzem dovoljenja izvršilnemu železniškemu de‑
lavcu;
– vodenje, objava in posodabljanje registra izdanih do‑
voljenj izvršilnim železniškim delavcem in registra subjektov
usposabljanja;
– izdaja, začasen preklic ali odvzem pooblastila subjek‑
tom usposabljanja izvršilnih železniških delavcev;
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– izvajanje nadzora rednih preverjanj psihofizičnih spo‑
sobnosti in stalnih strokovnih usposabljanj izvršilnih železniških
delavcev;
– zagotavlja, da so vse dejavnosti, povezane z usposa‑
bljanjem, ocenjevanjem sposobnosti, posodabljanjem dovoljenj
in spričeval, stalno nadzorovane v okviru sistema standardov
kakovosti, razen dejavnosti, ki so že zajete v sistemu varnega
upravljanja;
– kontrola izdanih dovoljenj in spričeval na celotnem po‑
dročju javne železniške infrastrukture v Republiki Sloveniji.«.
V četrtem odstavku se na koncu besedila pika nadomesti
z vejico in doda naslednje besedilo »razen izdaje dovoljenj za
izvršilne železniške delavce, katere mora izdati v enem mesecu
od prejema popolne vloge.«.
Besedilo šestega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Zoper odločbo varnostnega organa je dopustna pri‑
tožba na ministrstvo. Pritožba zoper odločbo varnostnega or‑
gana ne zadrži njene izvršitve.«.
14. člen
Doda se nov 32.a člen, ki se glasi:
»32.a člen
(1) Z globo od 2.000 do 15.000 eurov se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
ki takoj oziroma v določenem roku ne zagotovi zahtevanih
informacij regulatornemu organu (sedmi odstavek 18.d člena
tega zakona).
(2) Z globo od 500 do 1.500 eurov se kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posamezni‑
ka, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 40 do 500 eurov se kaznuje posameznik,
ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Prve okvirne pogodbe v skladu s 15.e členom zakona
se lahko od 1. januarja 2010 sklepajo za obdobje petih let z
možnostjo enkratnega podaljšanja, in sicer na podlagi značil‑
nosti infrastrukturnih zmogljivosti, ki so jih uporabljali prosilci,
ki so izvajali storitve pred 1. januarjem 2010, pri čemer se
upoštevajo prosilčeve posebne naložbe ali sklenjene gospo‑
darske pogodbe. Začetek veljavnosti takšne pogodbe odobri
regulatorni organ.
16. člen
(1) Agencija v roku šestih mesecev od uveljavitve tega
zakona od Slovenskih železnic d.o.o. prevzame dela in naloge
zaračunavanja uporabnine ter zaposlene, ki na Slovenskih
železnicah d.o.o. opravljajo ta dela in naloge.
(2) Zaposlenim iz prejšnjega odstavka se zaradi spre‑
membe delodajalca pravice in obveznosti iz delovnega raz‑
merja določijo v skladu z določbami zakona, ki ureja delovna
razmerja.
(3) Slovenske železnice d.o.o. v roku sedmih dni po uve‑
ljavitvi tega zakona posredujejo Ministrstvu za promet seznam
delovnih opravil in nalog z zahtevano stopnjo izobrazbe za
opravljanje nalog iz prvega odstavka tega člena s seznamom
delavcev ter programske opreme, potrebnih za izvajanje nalog
v zvezi z zaračunavanjem uporabnine in izdelavo voznega
reda omrežja.
(4) Ministrstvo za promet zagotovi, da se ustrezna viši‑
na proračunskih sredstev, namenjenih za izvajanje nalog in
potrebno opremo za zaračunavanje uporabnine, prenese iz
sredstev, namenjenih za izvajanje gospodarske javne službe
vzdrževanja javne železniške infrastrukture in vodenja prome‑
ta, na agencijo.
(5) Vlada Republike Slovenije v treh mesecih od uve‑
ljavitve tega zakona uskladi določbe Uredbe o dodeljevanju
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vlakovnih poti in uporabnini na javni železniški infrastrukturi
(Uradni list RS, št. 38/08) z določbami tega zakona.
17. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 326-03/09-8/25
Ljubljana, dne 15. julija 2009
EPA 367-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

2870.

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

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega
prometa (ZVCP-1F)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o varnosti cestnega prometa (ZVCP‑1F), ki ga je sprejel Držav‑
ni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2009.
Št. 003‑02‑7/2009‑9
Ljubljana, dne 23. julija 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA (ZVCP-1F)
1. člen
V Zakonu o varnosti cestnega prometa (Uradni list
RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo in 57/08 – ZLDUV‑
CP) se v prvem odstavku 14. člena zadnji stavek spremeni
tako, da se glasi: »Pri opravljanju navedenih nalog občinski
redarji izvajajo pooblastila in ukrepe, ki so določeni s tem in
drugimi zakoni, ter ukrepe, določene z občinskimi predpisi.«.
2. člen
V prvem odstavku 23. člena se za 53. točko doda nova
53.a točka, ki se glasi:
»53.a organizirana kolona vojaških vozil je posebej ozna‑
čena skupina desetih ali več vozil, ki vozijo po istem prome‑
tnem pasu z določeno hitrostjo na predpisani razdalji, katere
premik odobri nadrejeno poveljstvo;«.
66. točka se spremeni tako, da se glasi:
»66. voznik začetnik je voznik motornega vozila do dopol‑
njenega 21. leta starosti in 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
voznik motornega vozila dve leti od prve pridobitve vozniškega
dovoljenja za vožnjo motornih vozil katere od kategorij A2, A ali
B, čeprav že ima vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil
kategorij AM, A1, B1, F ali G.«.
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Na koncu 91. točke se pika nadomesti s podpičjem, za njo
pa se doda nova 92. točka, ki se glasi:
»92. prekoračena hitrost pomeni preseženo hitrost, dolo‑
čeno s prometnim pravilom ali prometno signalizacijo. Preko‑
račena hitrost je lahko trenutna ali povprečna hitrost na določe‑
nem odseku, izmerjena ali ugotovljena z ustreznimi tehničnimi
sredstvi ali napravami.«.
3. člen
Šesti odstavek 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Omejitve hitrosti, določene v prvem in četrtem od‑
stavku tega člena, ter tiste, izražene s postavljenimi prometnimi
znaki, ne veljajo za vozila policije, opremljena s posebnimi na‑
pravami za ugotavljanje hitrosti, kadar policisti z njimi nadzirajo
hitrost vozil v cestnem prometu, in za vozila policije ter vozila
Slovenske obveščevalno‑varnostne agencije, kadar policisti ali
uradne osebe agencije z njimi na podlagi dovoljenja državnega
tožilca ali preiskovalnega sodnika oziroma direktorja Slovenske
obveščevalno‑varnostne agencije izvajajo prikrita preiskoval‑
na dejanja iz svoje pristojnosti po zakonu, ki ureja naloge,
pristojnosti in pooblastila policije ali zakonu, ki ureja kazenski
postopek oziroma posebne oblike pridobivanja podatkov po
zakonu, ki ureja delovanje Slovenske obveščevalno–varnostne
agencije. Vozniki teh vozil morajo voziti na način in s hitrostjo,
da ves čas obvladujejo vozilo in ne ogrožajo drugih udeležen‑
cev v cestnem prometu ali njihovega premoženja.«.
4. člen
Šesti odstavek 53. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Parkirno karto lahko pridobijo naslednji upravičenci:
– zdravstvene službe, socialne službe in invalidske orga‑
nizacije, katerih delavci obiskujejo oskrbovance na domu zaradi
nujnih in neodložljivih storitev, potrebnih za njihovo zdravje in
življenje,
– osebe, ki imajo zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti
spodnjih ali zgornjih okončin ali medenice priznano najmanj
60% telesno okvaro,
– osebe z multiplo sklerozo,
– osebe z mišičnimi in živčno‑mišičnimi obolenji z ocenje‑
no najmanj 30% telesno okvaro,
– težko telesno prizadete osebe, ki jim je zaradi tega
priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno in duševno
prizadetih oseb,
– težko duševno prizadete osebe, ki jim je zaradi tega
priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno in duševno
prizadetih oseb,
– osebe, ki so slepe,
– mladoletne osebe, ki so težko telesno ali duševno priza‑
dete oziroma so zaradi izgube, okvare, paraliziranosti spodnjih
okončin ali medenice ovirane pri gibanju.
Na zahtevo upravičencev izda parkirno karto upravna
enota, na območju katere ima upravičenec stalno prebivališče
ali začasno prebivališče oziroma sedež.«.
5. člen
V četrtem in sedmem odstavku 59. člena se znesek
»100.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »400 eurov«.
V petem odstavku se znesek »30.000 tolarjev« nadomesti
z zneskom »120 eurov«.
V šestem odstavku se znesek »10.000 tolarjev« nadome‑
sti z zneskom »40 eurov«.
V osmem odstavku se znesek »500.000 tolarjev« nado‑
mesti z zneskom »2000 eurov«, znesek »50.000 tolarjev« pa z
zneskom »200 eurov«.
V devetem odstavku se znesek »1.000.000 tolarjev« na‑
domesti z zneskom »4000 eurov«, znesek »100.000 tolarjev«
pa z zneskom »400 eurov«.
6. člen
V osmem odstavku 96. člena se beseda »petim« nado‑
mesti z besedo »šestim«.
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7. člen
V enajstem odstavku 110. člena se za besedama »iz‑
ločanju vozil,« doda besedilo »vozila upravljavca cestninskih
cest, ki jih pri izvajanju nadzora nad plačevanjem cestnine
uporabljajo cestninski nadzorniki,«.
V štirinajstem odstavku se 4. točka spremeni tako, da
se glasi:
»4. inšpektorje, pristojne za nadzor cest in druge poo‑
blaščene delavce, kadar nadzirajo stanje cest, ter upravljavce
cestninskih cest, kadar izvajajo nadzor nad plačevanjem ce‑
stnine;«.
6. točka se spremeni tako, da se glasi:
»6. delavce izvajalca rednega vzdrževanja cest in cestnin‑
ske blagajnike pri opravljanju delovnih nalog;«.
8. člen
V prvem odstavku 124. člena se pred besedama »obramb‑
nih potreb« doda besedilo »izvajanja nalog Slovenske vojske,
drugih«.
9. člen
Za 138. členom se doda novi 138.a člen, ki se glasi:
»138.a člen
(1) Za vožnjo vojaških vozil, ki po konstrukciji in namenu
lahko prevažajo tovor, osebe ali oborožitev in se uporabljajo
za opravljanje nalog Slovenske vojske (bojna in nebojna vozila
za posebne namene), ne veljajo določbe tega zakona o številu
oseb, ki se smejo prevažati v vojaških vozilih ali na njih, in ka‑
tegoriji vozniškega dovoljenja, če se v vozilu ali na njem poleg
voznika vozi več kot osem oseb.
(2) Določbe prejšnjega odstavka veljajo tudi za policijska
vozila, kadar policija opravlja naloge javne varnosti.
(3) Minister, pristojen za obrambo, v soglasju z ministrom,
pristojnim za notranje zadeve, podrobneje predpiše način in
pogoje za vožnjo vozil iz prvega odstavka tega člena, pri čemer
določi zlasti število oseb in pogoje za prevoz oseb ter kategorijo
vozniškega dovoljenja in vojaško usposobljenost voznikov.
(4) Minister, pristojen za notranje zadeve, podrobneje
predpiše način in pogoje za vožnjo vozil iz drugega odstavka
tega člena, pri čemer določi zlasti število oseb in pogoje za
prevoz oseb ter kategorijo vozniškega dovoljenja.«.
10. člen
Prvi odstavek 148. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Oseba, ki ji je izrečeno prenehanje veljavnosti voz‑
niškega dovoljenja po zakonu, ki ureja prekrške, lahko pridobi
novo vozniško dovoljenje po šestih mesecih od izvršitve odloč‑
be, če ji je izrečeno prenehanje prej kot v dveh letih od ponovne
pridobitve vozniškega dovoljenja, pa po enem letu od izvršitve
odločbe. Pogoj za pridobitev novega vozniškega dovoljenja je,
da taka oseba ponovno opravi vozniški izpit.«.
11. člen
V desetem odstavku 153. člena se besedi »z enajstim«
nadomestita z besedama »s sedmim«.
12. člen
V petem odstavku 154. člena se besedi »z enajstim«
nadomestita z besedama »s sedmim«.
13. člen
Na koncu četrtega odstavka 193. člena se pika nadomesti
z vejico in doda besedilo »registracijo vozil Slovenske vojske in
tehnične preglede bojnih in nebojnih vojaških vozil za posebne
namene, ki po konstrukciji in namenu lahko prevažajo tovor,
osebe ali oborožitev ter se uporabljajo za delovanje Slovenske
vojske, pa ministrstvo, pristojno za obrambo.«.
14. člen
V osmem odstavku 195. člena se znesek »40.000 tolar‑
jev« nadomesti z zneskom »160 eurov«.

Št.

58 / 27. 7. 2009 /

Stran

8145

15. člen
V 197. členu se doda novi prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Lastnik registriranega vozila lahko kadarkoli odjavi
vozilo pri registracijski organizaciji in hkrati z odjavo izroči
registrske tablice.«.
Dosedanja prvi in drugi odstavek postaneta drugi in tretji
odstavek.
Za dosedanjim tretjim odstavkom, ki postane četrti odsta‑
vek, se doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka registra‑
cijska organizacija hrani izročene registrske tablice za tovorna
motorna, vlečna in priklopna vozila, avtobuse, kolesa z mo‑
torjem, 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.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane šesti odsta‑
vek, se na dveh mestih beseda »prvega“ nadomesti z besedo
»drugega«.
Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta sedmi in osmi
odstavek.
V dosedanjem sedmem in osmem odstavku, ki postaneta
deveti in deseti odstavek se besedilo »s prvim ali petim« nado‑
mesti z besedilom »z drugim ali sedmim«.
Dosedanji deveti odstavek postane enajsti odstavek.
16. člen
V drugem odstavku 211. člena se črta besedilo »motornih
in priklopnih vozil, ki prevažajo nevarno blago,«.
V tretjem odstavku se v 1. točki za osmo alinejo doda
nova deveta alineja, ki se glasi:
»– za motorna in priklopna vozila, ki prevažajo nevarno
blago.«.
Na koncu 1. točke se doda besedilo:
»Za motorna vozila za izposojo brez voznika ter motorna
in priklopna vozila z največjo dovoljeno maso do 3500 kg, ki
prevažajo nevarno blago, mora biti v prometnem dovoljenju
vpisan namen oziroma oblika karoserije;«.
V štirinajstem odstavku se za besedo »drugega« dodata
besedi »ali tretjega«.
V petnajstem odstavku se za besedama »nevarno blago,«
doda besedilo »izposoja motorna vozila brez voznika,«, za
besedo »drugim« pa se dodata besedi »ali tretjim«.
17. člen
Za 211. členom se doda novi 211.a člen, ki se glasi:
»211.a člen
(1) Za bojna in nebojna vojaška vozila za posebne name‑
ne, ki po konstrukciji in namenu lahko prevažajo tovor, osebe
ali oborožitev in se uporabljajo za delovanje Slovenske vojske,
ne veljajo določbe tega zakona o rokih za opravljanje tehničnih
pregledov, pogojih in načinu opravljanja tehničnih pregledov.
(2) Minister, pristojen za obrambo, v soglasju z ministrom,
pristojnim za notranje zadeve, predpiše roke za opravljanje
tehničnih pregledov, pogoje in način opravljanja tehničnih pre‑
gledov vozil iz prejšnjega odstavka.«.
18. člen
V četrtem odstavku 224. člena se znesek »50.000 tolar‑
jev« nadomesti z zneskom »200 eurov«.
19. člen
V prvem odstavku 238. člena se v peti alineji črtata vejica
in besedilo »ali je odvzeto ali se izvršuje izrečena kazen pre‑
povedi vožnje motornega vozila«.
V drugem odstavku se črta zadnji stavek.
20. člen
V tretjem odstavku 238.a člena se beseda »prepovedi«
nadomesti z besedo »prepoved«, na koncu odstavka pa se
pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ali vožnja brez ve‑
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ljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil tiste oziroma
tistih kategorij, v katere spada vozilo ali skupina vozil, ki ga vozi
voznik v trenutku prekrška.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Predpisi iz 138.a in 211.a člena zakona se izdajo v treh
mesecih po uveljavitvi tega zakona.
22. člen
(1) Do izdaje predpisov iz tretjega in četrtega odstavka
138.a člena zakona se glede števila oseb, ki se smejo preva‑
žati v vojaških vozilih ali na njih, in glede kategorije vozniškega
dovoljenja, če se v vojaškem vozilu ali na njem poleg voznika
vozi več kot osem oseb, uporablja Zakon o varnosti cestnega
prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo
in 57/08 – ZLDUVCP).
(2) Do izdaje predpisa iz drugega odstavka 211.a člena
zakona se glede tehničnih pregledov bojnih in nebojnih voja‑
ških vozil za posebne namene, ki se uporabljajo za delovanje
Slovenske vojske, uporablja Zakon o varnosti cestnega pro‑
meta (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo
in 57/08 – ZLDUVCP).
23. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati tretji od‑
stavek 20. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 105/06).
24. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 326-07/09-43/13
Ljubljana, dne 15. julija 2009
EPA 392-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

2871.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (ZOFVI-H)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-H)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Za‑
kona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(ZOFVI‑H), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji 15. julija 2009.
Št. 003‑02‑7/2009‑7
Ljubljana, dne 23. julija 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE
IN IZOBRAŽEVANJA (ZOFVI-H)
1. člen
V Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izo‑
braževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 118/06 – ZUOPP‑A in 36/08) se prvi odstavek
46. člena spremeni tako, da se glasi:
»Svet javnega vrtca oziroma šole sestavljajo: trije pred‑
stavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije
predstavniki staršev.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, svet
javne poklicne oziroma strokovne šole, gimnazije in javnega
dijaškega doma sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja,
pet predstavnikov delavcev, trije predstavniki staršev in dva
predstavnika dijakov.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji od‑
stavek, se besedi »prejšnjega odstavka« nadomestita z be‑
sedilom »prvega odstavka tega člena«.
Dosedanji tretji do dvanajsti odstavek postanejo četrti
do trinajsti odstavek.
2. člen
V šestem odstavku 48. člena se beseda »drugega« in
vejica črtata.
3. člen
V petem odstavku 53. člena se beseda »in« nadomesti
z vejico, za besedo »drugega« pa se dodata besedi »in
tretjega«.
4. člen
V četrtem odstavku 66. člena se deveta alinea spreme‑
ni tako, da se glasi:
»– v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziro‑
ma oblikuje delovne skupine,«.
Deseta alinea se črta.
Dosedanja enajsta alinea postane deseta alinea.
5. člen
Drugi odstavek 86. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»Zasebni šoli, ki izvaja programe iz prvega odstavka
tega člena, se za izvedbo programa zagotavlja 85% sred‑
stev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za
izvajanje programa javne šole. Zasebnim šolam ne pri‑
padajo sredstva za naložbe, investicijsko vzdrževanje in
opremo.«.
6. člen
Besedilo 87. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na 86. člen tega zakona zasebni šoli ne pri‑
padajo javna sredstva, če je zaradi vpisa v zasebno osnovno
šolo ogrožen obstoj edine javne osnovne šole oziroma je
zaradi vpisa v zasebno glasbeno šolo ogrožen obstoj edine
javne glasbene šole v istem šolskem okolišu ali če opravlja
dejavnost v nasprotju s petim odstavkom 7. člena tega
zakona.
Zasebna šola, ki se financira iz javnih sredstev, se v
primeru iz prvega odstavka tega člena preneha financirati
po pravnomočnosti odločbe, ki jo izda minister.«.
7. člen
V 146. členu se dodata novi drugi in tretji odstavek, ki
se glasita:
»Strokovni delavci iz prvega odstavka tega člena imajo
pravico opravljati vzgojno‑izobraževalno delo do preneha‑
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nja neprekinjenega opravljanja dela na področju vzgoje in
izobraževanja. Trimesečna ali krajša prekinitev ne pome‑
ni prekinitve neprekinjenega opravljanja dela na področju
vzgoje in izobraževanja. Učitelji v osnovni in glasbeni šoli,
v gimnaziji in v poklicni, strokovni ter tehniški srednji šoli in
vzgojitelji v domu za učence ter dijaškem domu iz tega člena
na razpisih za prosta delovna mesta na področju vzgoje in
izobraževanja enakovredno kandidirajo in se zaposlujejo kot
kandidati, ki imajo z zakonom in drugimi predpisi določeno
izobrazbo.
Določba drugega odstavka tega člena se uporablja tudi
za druge strokovne delavce, ki imajo v skladu z zakonom
pravico opravljati vzgojno‑izobraževalno delo iz istih razlo‑
gov kot strokovni delavci iz prvega odstavka tega člena.«.
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo četrti,
peti in šesti odstavek.
8. člen
(dopolnjevanje učne obveznosti)
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o or‑
ganizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 79/03) se v prvem odstavku 11. člena letnica »2010«
nadomesti z letnico »2015«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
(kandidati za ravnatelje)
Ne glede na določbo 53. člena zakona je lahko za
ravnatelja javne šole imenovan tudi, kdor lahko v skladu s
146. oziroma 148. členom Zakona o organizaciji in finan‑
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96),
42. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ura‑
dni list RS, št. 36/2008) in 9.a člena tega zakona opravlja
vzgojno‑izobraževalno delo učitelja ali svetovalnega delav‑
ca na šoli, na kateri bo opravljal naloge ravnatelja, ima ob
uveljavitvi tega zakona izobrazbo najmanj druge stopnje
oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza
izobrazbi najmanj druge stopnje, in izpolnjuje druge pogoje
za ravnatelja šole.
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mesta, če je to potrebno zaradi nemotenega opravljanja dela
na področju vzgoje in izobraževanja.
12. člen
(uskladitev sestave svetov)
Ustanovitelji javnih vrtcev in šol morajo uskladiti akte o
ustanovitvi v skladu z določbami 1. člena tega zakona v roku
enega leta po uveljavitvi tega zakona.
Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se
neposredno na podlagi tega zakona v svet javnega vrtca
oziroma šole, v katerem imajo delavci tri predstavnike, naj‑
pozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona izvolita
še dva predstavnika delavcev. V svet javne poklicne oziro‑
ma strokovne šole, gimnazije in javnega dijaškega doma, v
katerem dijaki nimajo svojega predstavnika, se izvolita tudi
dva predstavnika dijakov.
V roku iz drugega odstavka tega člena se v javnem
vzgojno‑izobraževalnem zavodu, v katerem so organizira‑
ne organizacijske enote poklicnih oziroma strokovnih šol,
gimnazij ali dijaških domov, zagotovi zastopanost dijakov
tako, da se izvoli toliko predstavnikov dijakov, kolikor je
predstavnikov staršev.
Sveti javnih vrtcev in šol nadaljujejo svoje delo do
poteka mandata. Članom sveta zavoda, ki so bili imenovani
oziroma izvoljeni pred uveljavitvijo tega zakona, in članom, ki
so izvoljeni v skladu s tem členom, poteče mandat s potekom
mandata sveta.
13. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-10/09-20/54
Ljubljana, dne 15. julija 2009
EPA 366-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

10. člen
(strokovni delavci)
Z uveljavitvijo tega zakona pridobijo pravico iz
146. člena zakona tudi tisti strokovni delavci, ki izpolnjujejo
pogoje iz prvega odstavka 146. člena, 147. in 148. člena
zakona ter 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 36/08), ki so opravljali delo na področju
vzgoje in izobraževanja na dan 24. 6. 2009, ne glede na
dolžino morebitnih prekinitev opravljanja dela na področju
vzgoje in izobraževanja v obdobju od 15. 3. 1996 oziroma
26. 4. 2008 do 24. 6. 2009.
11. člen
(zaposlitev za nedoločen čas)
Ne glede na določbe zakona, ki ureja delovna razmer‑
ja, se s strokovnimi delavci, ki izpolnjujejo pogoje iz 146.,
147., 148. člena zakona, 42. člena Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 36/08), in 9. a člena tega
zakona ter imajo ob uveljavitvi tega zakona sklenjeno pogod‑
bo o zaposlitvi za določen čas, sklene pogodba o zaposlitvi
za nedoločen čas brez javne objave prostega delovnega

2872.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o mednarodni zaščiti (ZMZ-A)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti
(ZMZ-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o mednarodni zaščiti (ZMZ‑A), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 15. julija 2009.
Št. 003‑02‑7/2009‑2
Ljubljana, dne 23. julija 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O MEDNARODNI ZAŠČITI (ZMZ-A)
1. člen
V Zakonu o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 111/07)
se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Status begunca se prizna državljanu tretje države, ki
se zaradi utemeljenega strahu pred preganjanjem, temelječem
na rasi, veri, narodni pripadnosti, pripadnosti določeni družbeni
skupini ali določenem političnem prepričanju, nahaja izven
države, katere državljan je, in ne more ali zaradi takega strahu
noče uživati varstva te države, ali osebi brez državljanstva, ki
se nahaja izven države, kjer je imela prebivališče, in se zaradi
utemeljenega strahu ne more ali noče vrniti v to državo.«.
2. člen
V prvem odstavku 13. člena se besedilo »prosilcem v zve‑
zi s postopkom mednarodne zaščite« nadomesti z besedilom
»v zvezi s postopki po tem zakonu«.
3. člen
V drugem odstavku 26. člena se na koncu napovednega
stavka pred dvopičjem doda beseda »predvsem«.
4. člen
V prvem odstavku 56. člena se besedilo »da izpolnjuje
pogoje za pridobitev mednarodne zaščite po tem zakonu«
nadomesti z besedilom »da so se zanj okoliščine po vložitvi
predhodne prošnje bistveno spremenile«.
5. člen
Za 73. členom se doda novi 73.a člen, ki se glasi:
»73.a člen
(delitev bremen med državami članicami Evropske unije)
(1) Ne glede na določbe tega poglavja, lahko Vlada Re‑
publike Slovenije na predlog ministrstva določi število oseb, ki
jih bo Republika Slovenija sprejela zaradi delitve bremen med
državami članicami Evropske unije.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo imeti priznan
status begunca v drugi državi članici Evropske unije in morajo iz‑
polnjevati pogoje za priznanje statusa begunca po tem zakonu.
(3) V primerih iz prejšnjega odstavka pristojni organ de‑
jansko stanje ugotavlja individualno na podlagi dokumentacije
begunca, pridobljene s strani države članice iz prejšnjega od‑
stavka, in na podlagi prošnje iz 43. člena tega zakona.
(4) Če pristojni organ ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz prve‑
ga in drugega odstavka tega člena, ravna v skladu s prvo alinejo
prvega odstavka 52. člena tega zakona, in osebam iz prvega od‑
stavka tega člena prizna status begunca v Republiki Sloveniji.«.
6. člen
V prvem odstavku 78. člena se peta alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– finančne pomoči v primeru razselitve izven azilnega
doma;«.
7. člen
83. člen se spremeni tako, da se glasi:
»83. člen
(razselitev izven azilnega doma)
(1) Pristojni organ lahko po vložitvi prošnje v primeru
izjemnih osebnih okoliščin prosilca razseli v druge primerne in‑
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stitucije, če mu ne more zagotoviti namestitve v azilnem domu
ali njegovi izpostavi.
(2) Pristojni organ lahko odobri prosilcu razselitev na
zasebni naslov, če so izpolnjeni pogoji:
– da je njegova istovetnost ugotovljena na podlagi druge‑
ga odstavka 43. člena tega zakona,
– da so mu na zasebnem naslovu zagotovljeni ustrezni
pogoji za bivanje in
– da je bil z njim opravljen osebni razgovor.
(3) Ne glede na pogoja iz prve in tretje alineje prejšnjega
odstavka lahko pristojni organ odobri razselitev na zasebni
naslov prosilcu, pri katerem obstajajo utemeljeni zdravstveni
razlogi ali drugi utemeljeni razlogi, ki jih ugotovi pristojni or‑
gan. Utemeljenost razlogov ugotavlja komisija, ki jo imenuje
minister.
(4) Prosilcu, ki je razseljen v skladu s prvim in tretjim
odstavkom tega člena ter v drugi primerni instituciji oziroma na
zasebnem naslovu nima zagotovljene brezplačne nastanitve
ali oskrbe ter nima lastnih sredstev za preživljanje, se dode‑
li finančna pomoč v višini, določeni s predpisom iz tretjega
odstavka 78. člena tega zakona. Prosilcu, ki mu je odobrena
razselitev na podlagi drugega odstavka tega člena in se mu ne
more zagotoviti namestitve v azilnem domu ali njegovi izpostavi
ter nima lastnih sredstev za preživljanje, se dodeli finančna
pomoč v višini, določeni s predpisom iz tretjega odstavka
78. člena tega zakona.
(5) Če prosilec samovoljno zapusti zasebni naslov, kjer
je nastanjen, mora stanodajalec o tem nemudoma obvestiti
pristojni organ.
(6) V primeru povečanega števila prosilcev lahko Vlada
Republike Slovenije sprejme sklep, s katerim določi načine in
pogoje nastanitve in oskrbe prosilcev.
(7) Pristojni organ lahko razveljavi odločitev, s katero je
bila prosilcu odobrena razselitev na zasebni naslov na podlagi
drugega in tretjega odstavka tega člena, če:
– je na podlagi drugih postopkov v Republiki Sloveniji
ugotovljeno, da prosilec krši javni red Republike Slovenije, kar
vključuje tudi delo in zaposlovanje na črno, ali
– pogoji bivanja na zasebnem naslovu zaradi spremenje‑
nih okoliščin niso več ustrezni.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
Minister, pristojen za notranje zadeve, uskladi Pravil‑
nik o pravicah prosilcev za mednarodno zaščito (Uradni list
RS, št. 67/08) in Pravilnik o nagrajevanju in povračilu stroškov
svetovalcem za begunce (Uradni list RS, št. 34/09), z določba‑
mi tega zakona v šestih mesecih od njegove uveljavitve.
9. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 213-04/09-6/16
Ljubljana, dne 15. julija 2009
EPA 341-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik
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2873.

Odločba o imenovanju Darinke Novak Zalaznik
za državno pravobranilko na Državnem
pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani

Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o dr‑
žavnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo), petega odstavka 21. člena Zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno
prečiščeno besedilo in 109/08) je Vlada Republike Slovenije
na predlog ministra za pravosodje, številka 110‑34/2009
z dne 8. 7. 2009, na 36. redni seji dne 15. 7. 2009 izdala
naslednjo

ODLOČBO
1. Darinka NOVAK ZALAZNIK, rojena 11. 6. 1947, se z
28. 6. 2009 imenuje za državno pravobranilko na Državnem
pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani, za dobo osmih let.
2. Državna pravobranilka na Državnem pravobranilstvu
na sedežu v Ljubljani Darinka NOVAK ZALAZNIK nastopi delo
28. 6. 2009.
Št. 70201-7/2009/11
Ljubljana, dne 15. julija 2009
EVA 2009-2011-0054
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

2874.

Odločba o imenovanju Tatjane Kraševec
za državno pravobranilko na Državnem
pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani

Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o dr‑
žavnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo) in petega odstavka 21. člena Zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno
prečiščeno besedilo in 109/08) je Vlada Republike Slovenije
na predlog ministra za pravosodje, številka 110‑34/2009
z dne 8. 7. 2009, na 36. redni seji dne 15. 7. 2009 izdala
naslednjo

ODLOČBO
1. Tatjana KRAŠEVEC, rojena 28. 4. 1949, se z 28. 6.
2009 imenuje za državno pravobranilko na Državnem pravo‑
branilstvu na sedežu v Ljubljani, za dobo osmih let.
2. Državna pravobranilka na Državnem pravobranilstvu
na sedežu v Ljubljani Tatjana KRAŠEVEC nastopi delo 28. 6.
2009.
Št. 70201-8/2009/11
Ljubljana, dne 15. julija 2009
EVA 2009-2011-0055
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
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MINISTRSTVA
2875.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi
in varstvu naravnih vrednot

Na podlagi šestega odstavka 37. člena Zakona o ohra‑
njanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno
besedilo, 61/06 – ZDru‑1 in 32/08 – odl. US) in drugega od‑
stavka 10. člena Zakona o varstvu podzemnih jam (Uradni
list RS, št. 2/04 in 61/06 – ZDru‑1) izdaja minister za okolje in
prostor

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o določitvi in varstvu
naravnih vrednot
1. člen
V Pravilniku o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ura‑
dni list RS, št. 111/04 in 70/06) se v Prilogi 1 v »Seznamu
naravnih vrednot in njihovi razvrstitvi na vrednote državnega in
lokalnega pomena« podatek za naravno vrednoto
– z identifikacijsko številko 4813 V spremeni tako, da se
glasi:
»
4813 V Bonifika lokalni Aluvialna
ravnica s se‑
stoji trstičevja
jugovzhodno
od Ankarana
in obrežne
vegetacije ob
Rižani

zool 404429 47616

«.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-125/2009
Ljubljana, dne 17. julija 2009
EVA 2009-2511-0099
Minister
za okolje in prostor
Karl Erjavec l.r.

2876.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o programski
klasifikaciji izdatkov državnega proračuna

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09) izdaja
minister za finance

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o programski
klasifikaciji izdatkov državnega proračuna
1. člen
V Pravilniku o programski klasifikaciji izdatkov državne‑
ga proračuna (Uradni list RS, št. 112/03, 56/05 in 141/06) se
Priloga nadomesti z novo Prilogo, ki je priloga in sestavni del
tega pravilnika.
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2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.

0702 Vojaška obramba in nacionalna varnost
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
08

Št. 007-426/2009/3
Ljubljana, dne 15. julija 2009
EVA 2009-1611-0130

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0801 Notranje zadeve
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

0803 Obveščevalno varnostna dejavnost
0804 Vzpostavitev južne meje
PRILOGA

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV
DRŽAVNEGA PRORAČUNA

09

PRAVOSODJE

0901 Koordinacija pravosodja in splošne administrativne
zadeve
0902 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč

Šifra področja proračunske porabe, naziv

0903 Delovanje tožilstva in pravobranilstva

Šifra glavnega programa, naziv

0904 Uprava in delovanje zaporov

01

0905 Odškodnine

POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem
02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0201 Makro‑ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor

0906 Administracija senata in sodnikov za prekrške
10

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

1001 Urejanje in nadzor sistema zaposlovanja in brezpo‑
selnosti

0203 Fiskalni nadzor

1002 Varstvo brezposelnih

0204 Davčna in carinska administracija

1003 Aktivna politika zaposlovanja

0205 Privatizacija in nadzor

1004 Interventni ukrepi

03

ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

11

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

0301 Zunanje zadeve in konzularne storitve

1101

Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

1102

Program reforme kmetijstva in živilstva

1103

Splošne storitve v kmetijstvu

1104

Gozdarstvo

1105

Ribištvo

12

PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH
SUROVIN

0303 Mednarodna pomoč
0304 Predsedovanje EU
04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE
JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava
0402 Informatizacija uprave
0403 Druge skupne administrativne službe
0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
05

ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0501 Urejanje sistema znanstvenega raziskovanja
0502 Znanstveno‑raziskovalna dejavnost
0503 Programi v podporo znanosti
0504 Tehnološki razvoj
06

LOKALNA SAMOUPRAVA

1201 Urejanje sistema na področju pridobivanja in distribu‑
cije energetskih surovin
1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in
distribucije električne energije
1203 Urejanje in nadzor na področju proizvodnje in distri‑
bucije jedrske energije
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in
distribucije nafte in zemeljskega plina
1205 Urejanje in nadzor na področju rudarstva (vključuje
tudi premogovništvo)

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koor‑
dinacija vladne in lokalne ravni

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov
energije

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in
zvez občin

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

0603 Dejavnost občinske uprave
07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0701 Splošne in skupne funkcije

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

1301 Urejanje in nadzor na področju prometa
1302 Cestni promet in infrastruktura
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1303 Železniški promet in infrastruktura

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1304 Letalski promet in infrastruktura

19

1305 Vodni promet in infrastruktura

1901 Urejanje izobraževalnega sistema

1306 Telekomunikacije in pošta

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

14

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

GOSPODARSTVO

Stran

IZOBRAŽEVANJE

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in var‑
stva potrošnikov

1904 Terciarno izobraževanje

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1906 Pomoči šolajočim

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

20

1404 Urejanje in nadzor na področju bančništva in zavaro‑
valništva

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

1405 Urejanje in nadzor iger na srečo
1406 Tehnološki razvoj
15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1501 Okoljevarstvena politika in splošne administrativne
zadeve
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
1503 Upravljanje z radioaktivnimi odpadki
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

8151

1905 Drugi izobraževalni programi

SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine
2003 Posebni programi pomoči prebivalstvu
2004 Izvajanje programov socialnega varstva
21

POKOJNINSKO VARSTVO

2102 Pokojnine
22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga
23

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2301 Blagovne rezerve

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v
primerih nesreč

16

2303 Splošna proračunska rezervacija

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

1601 Prostorska politika in splošne administrativne zadeve
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

24

PRISPEVEK V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE

2401 Plačila sredstev v proračun Evropske unije

1603 Komunalna dejavnost
1604 Gradbena regulativa in nadzor
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro,
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

1701 Urejanje in nadzor sistema zdravstva
1702 Primarno zdravstvo
1703 Bolnišnično zdravstvo
1704 Nadomestila, povračila in odškodnine
1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška
dejavnost
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
1707 Drugi programi na področju zdravstva
18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1801 Urejanje in nadzor kulturnih dejavnosti
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
1803 Programi v kulturi
1804 Podpora posebnim skupinam

2877.

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje
za pogonski namen v juniju 2009

Na podlagi tretjega odstavka 5. člena Pravilnika o načinu
vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetij‑
ske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 10/06, 12/07
in 3/09) in Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
(Uradni list RS, št. 140/06, 82/07, 102/08, 118/08, 123/08,
2/09, 15/09, 18/09, 34/09, 49/09 in 54/09) minister za finance
objavlja

POVPREČNI ZNESEK
trošarine za plinsko olje za pogonski namen
v juniju 2009
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski
namen iz 2. točke tretjega odstavka 54. člena Zakona o troša‑
rinah (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo,
25/09 in 41/09) za obdobje od 1. junija 2009 do 30. junija 2009
znaša 448,20 eurov na 1000 litrov.
Št. 426-07-3/2003/132
Ljubljana, dne 17. julija 2009
EVA 2009-1611-0133
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance
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OBČINE
BOHINJ
2878.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za daljnovod 110+20 kV RTP Železniki–
RTP Bohinj

Na podlagi 14. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08), 17. člena Statuta Obči‑
ne Bohinj (Uradni vestnik občine Bohinj, št. 7/08), 45. člena
Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 132/04) ter Pro‑
grama priprave občinskega lokacijskega načrta za gradnjo
daljnovoda 110+20 kV RTP Železniki – RTP Bohinj (Uradni list
RS, št. 63/05) je Občinski svet Občine Bohinj na 28. redni seji
dne 11. 6. 2009 in Občinski svet Občine Železniki na 17. redni
seji dne 4. 6. 2009 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za daljnovod 110+20 kV RTP Železniki–RTP
Bohinj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za Občinski podrobni prostorski načrt)
(1) S tem odlokom se, ob upoštevanju določil Od‑
loka o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list
RS, št. 76/04) in upoštevanju določil Odloka o Prostorskem
redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) ter prostorskih se‑
stavin dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov Občine
Železniki in Občine Bohinj (Odlok o spremembah in dopolnitvah
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja
Loka za obdobje 1996–2000 za območje Občine Železniki
(Uradni list RS, št. 75/98, 101/00, 79/04), Odlok o spremembah
in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega
plana Občine Radovljica za obdobje 1986–2000, (Uradni ve‑
stnik Gorenjske, št. 2/86, 23/88, 9/89, 4/90), Srednjeročni plan
Občine Radovljica za obdobje 1986–1990 za območje nove
Občine Bohinj, ustanovljene z Zakonom o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 19/97, 22/97), Odlok o spremembah in do‑
polnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana
občine Radovljica za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Radovljica od leta 1986 do leta 1990,
oba za območje Občine Bohinj – sestavine prostorskega plana
Občine Bohinj (UVOB, št. 5/04, 6/05 – popravek)) sprejme Ob‑
činski podrobni prostorski načrt za daljnovod 110+20 kV RTP
Železniki–RTP Bohinj (v nadaljnjem besedilu: daljnovod).
(2) Občinski podrobni prostorski načrt je izdelalo podjetje
Domplan, družba za inženiring, nepremičnine, urbanizem in
energetiko, d.d., Kranj, pod številko projekta UD/378‑63/05,
maj 2009.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa: ureditveno območje, zasnovo projek‑
tnih rešitev daljnovoda, zasnovo projektnih rešitev za urbani‑
stično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje, zasnovo projektnih
rešitev za križanja z infrastrukturo, rešitve in ukrepe za varo‑
vanje okolja, ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter traj‑
nostno rabo naravnih dobrin, postopnost izvedbe, obveznosti
investitorja in izvajalcev ter odstopanja.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so razložene v te‑
kstualnem delu in grafično prikazane v občinskem podrobnem
prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpo‑
gled pri službah, pristojnih za urejanje prostora v Občini Bohinj
in Občini Železniki.

II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
Ureditveno območje občinskega podrobnega prostorske‑
ga načrta, na katerem se izvedejo trajni objekti in ureditve,
potrebne za izvedbo občinskega podrobnega prostorskega
načrta, obsega parcele oziroma dele parcel:
a) ureditveno območje daljnovoda 110+20 kV RTP Žele‑
zniki–RTP Bohinj:
1. Občina Železniki:
k.o. DANJE 249, 250, 251, 253, 256, 274, 275, 332, 334,
336, 338/8, 340, 341, 342, 356, 357, 359, 360, 364, 486, 487/1,
490, 833, 839/14, 839/16, 839/18, 839/19, 839/29, 855/1, 856,
858, 863, 865, 876/1, 877, 879/1, 879/2, 882, 979, 980, 989,
990/1, 990/2, 991/8, 1056, 1058, 1069, 1071, 1075, 1076,
k.o. PODLONK, 122/2, 140/2, 140/6, 144/5, 144/8, 145/1,
145/3, 146/1, 148/1, 149/11, 151/1, 151/2, 151/3, 151/4, 151/5,
151/6, 151/7, 151/8, 151/9, 151/10, 151/11, 151/12, 151/13,
151/14, 151/15, 151/16, 151/17, 255, 484/2, 543, 546, 550,
551, 572, 573, 574, 575, 621, 624, 626/1, 626/2, 627/1, 627/2,
627/3, 627/5, 628, 629, 630, 631, 634/1, 634/2, 634/13, 634/14,
634/19, 634/20, 636, 642/3, 658,
k.o. SORICA, 367/1, 367/2, 368, 369, 374/1, 375, 376,
377, 378/1, 378/3, 379/1, 379/2, 379/3, 380/1, 380/2, 380/3,
380/4, 380/16, 380/19, 380/26, 380/27, 380/40, 380/44, 380/45,
380/54, 380/55, 380/60, 380/62, 380/63, 380/64, 380/65, 382/1,
383/14, 383/15, 383/18, 383/49, 383/57, 383/58, 387/1, 387/2,
387/3, 387/4, 387/5, 387/6, 387/15, 387/18, 387/19, 387/22,
387/23, 387/25, 387/26, 387/27, 508, 510, 512, 513, 514, 531,
532, 533, 836/1, 837, 844/6, 844/8, 938/1, 938/2,
k.o. STUDENO, 569/2, 569/6, 573/1, 573/4, 574/1, 574/3,
574/5, 585/1, 594/2, 595, 597, 604, 605/1, 605/2, 606, 608/1,
608/2, 608/3, 608/4, 608/9, 608/10, 608/11, 609/1, 609/3, 621/1,
621/2, 622, 632/1, 632/2, 633, 634, 637/7, 637/8, 651, 653/1,
796/3, 1637/1, 1638, 1686/3, 1695, 1696/2,
k.o. ŽELEZNIKI, 390/1, 391;
2. Občina Bohinj:
k.o. BOHINJSKA BISTRICA, 418/1, 419/1, 419/2, 420,
429/1, 430/1, 430/2, 431/1, 432, 449/1, 455/1, 456/1, 457/1,
458, 459, 463, 511/1, 514/1, 514/2, 514/3, 514/4, 515, 522,
559/4, 559/5, 559/6, 559/12, 560/1, 561/1, 561/2, 566/5, 567/1,
567/3, 567/4, 567/5, 567/6, 567/7, 567/10, 567/11, 1461/2,
1476/1, 1477, 1481/1, 1481/9, 1481/10, 1481/32, 1481/33,
1481/34, 1500,
k.o. NEMŠKI ROVT, 193, 194/1, 194/4, 194/5, 199/1,
199/2, 200/1, 201, 202/1, 203/1, 203/2, 204, 213, 260, 262/1,
263/1, 263/2, 267, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 295,
337/1, 337/85, 337/104, 337/108, 338/1, 338/2, 338/3, 339/1,
342/2, 344, 349/2, 354/4;
b) območja stojnih mest stebrov v zaporedju od 1 do 116
(v nadaljnjem besedilu: SM):
1. Občina Železniki:
– steber SM 1
k.o. Studeno
		
595, 597
– steber SM 2
k.o. Studeno
		
595
– steber SM 3
k.o. Studeno
		
608/11
– steber SM 4
k.o. Studeno
		
608/10
– steber SM 5
k.o. Studeno
		
621/2
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– steber SM 6
k.o. Studeno
		
633
– steber SM 7
k.o. Studeno
		
632/1
– steber SM 8
k.o. Studeno
		
653/1
– steber SM 9
k.o. Studeno
		
653/1
– steber SM 10
k.o. Studeno
		
637/7
– steber SM 11
k.o. Podlonk
		
151/15
– steber SM 12
k.o. Podlonk
		
151/11, 151/12
– steber SM 13
k.o. Podlonk
		
151/6
– steber SM 14
k.o. Podlonk
		
149/11
– steber SM 15
k.o. Podlonk
		
149/11
– steber SM 16
k.o. Podlonk
		
149/11
– steber SM 17
k.o. Podlonk
		
149/11
– steber SM 18
k.o. Podlonk
		
148/1
– steber SM 19
k.o. Podlonk
		
148/1
– steber SM 20
k.o. Podlonk
		
144/5
– steber SM 21
k.o. Podlonk
		
145/1, 146/1
– steber SM 22
k.o. Podlonk
		
627/2
– steber SM 23
k.o. Podlonk
		
627/3
– steber SM 24
k.o. Podlonk
		
628, 624
– steber SM 25
k.o. Podlonk
		
634/2, 634/1
– steber SM 26
k.o. Podlonk
		
634/19
– steber SM 27
k.o. Podlonk
		
634/20
– steber SM 28
k.o. Podlonk
		
634/19
– steber SM 29
k.o. Železniki
		
390/1

Št.

58 / 27. 7. 2009 /

– steber SM 30
k.o. Železniki
		
390/1
– steber SM 31
k.o. Železniki
		
390/1
– steber SM 32
k.o. Podlonk
		
484/2
– steber SM 33
k.o. Podlonk
		
484/2
– steber SM 34
k.o. Podlonk
		
484/2
– steber SM 35
k.o. Železniki
		
390/1
– steber SM 36
k.o. Danje
		
990/1
– steber SM 37
k.o. Danje
		
990/1, 990/2
– steber SM 38
k.o. Danje
		
979, 980,989, 991/8
– steber SM 39
k.o. Danje
		
882
– steber SM 40
k.o. Danje
		
882
– steber SM 41
k.o. Danje
		
879/1
– steber SM 42
k.o. Danje
		
879/1
– steber SM 43
k.o. Danje
		
863, 877
– steber SM 44
k.o. Danje
		
866/1, 858
– steber SM 45
k.o. Danje
		
858
– steber SM 46
k.o. Danje
		
858
– steber SM 47
k.o. Danje
		
839/19
– steber SM 48
k.o. Danje
		
839/19
– steber SM 49
k.o. Danje
		
833
– steber SM 50
k.o. Danje
		
833
– steber SM 51
k.o. Danje
		
833
– steber SM 52
k.o. Danje
		
833
– steber SM 53
k.o. Danje
		
833
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– steber SM 54
k.o. Danje
		
833
– steber SM 55
k.o. Danje
		
490
– steber SM 56
k.o. Danje
		
490
– steber SM 57
k.o. Danje
		
487/1
– steber SM 58
k.o. Danje
		
486
– steber SM 59
k.o. Danje
		
486
– steber SM 60
k.o. Danje
		
364
– steber SM 61
k.o. Danje
		
359
– steber SM 62
k.o. Danje
		
341, 356
– steber SM 63
k.o. Danje
		
334
– steber SM 64
k.o. Danje
		
275
– steber SM 65
k.o. Danje
		
250
– steber SM 66
k.o. Sorica
		
532
– steber SM 67
k.o. Sorica
		
531
– steber SM 68
k.o. Sorica
		
514
– steber SM 69
k.o. Sorica
		
514
– steber SM 70
k.o. Sorica
		
380/40
– steber SM 71
k.o. Sorica
		
380/63
– steber SM 72
k.o. Sorica
		
387/15
– steber SM 73
k.o. Sorica
		
387/3
– steber SM 74
k.o. Sorica
		
387/6
– steber SM 75
k.o. Sorica
		
383/14
– steber SM 76
k.o. Sorica
		
383/14
– steber SM 77
k.o. Sorica
		
383/15
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– steber SM 78
k.o. Sorica
		
382/1
– steber SM 79
k.o. Sorica
		
382/1
– steber SM 80
k.o. Sorica
		
379/1
– steber SM 81
k.o. Sorica
		
377
– steber SM 82
k.o. Sorica
		
376
– steber SM 83
k.o. Sorica
		
374/1, 375
– steber SM 84
k.o. Sorica
		
380/4
– steber SM 85
k.o. Sorica
		
380/4
– steber SM 86
k.o. Sorica
		
380/2
– steber SM 87
k.o. Sorica
		
380/1, 367/1
– steber SM 88
k.o. Sorica
		
380/1, 367/1
2. Občina Bohinj:
– steber SM 89
k.o. Nemški Rovt
		
339/1, 337/85
– steber SM 90
k.o. Nemški Rovt
		
337/85
– steber SM 91
k.o. Nemški Rovt
		
337/85
– steber SM 92
k.o. Nemški Rovt
		
337/85
– steber SM 93
k.o. Nemški Rovt
		
337/85
– steber SM 94
k.o. Nemški Rovt
		
337/85
– steber SM 95
k.o. Nemški Rovt
		
337/85
– steber SM 96
k.o. Nemški Rovt
		
337/85
– steber SM 97
k.o. Nemški Rovt
		
337/85
– steber SM 98
k.o. Nemški Rovt
		
337/85
– steber SM 99
k.o. Nemški Rovt
		
337/85
– steber SM 100
k.o. Nemški Rovt
		
337/85
– steber SM 101
k.o. Nemški Rovt
		
337/85
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– steber SM 102
k.o. Nemški Rovt
		
337/85
– steber SM 103
k.o. Nemški Rovt
		
337/85
– steber SM 104
k.o. Nemški Rovt
		
337/85
– steber SM 105
k.o. Nemški Rovt
		
337/85
– steber SM 106
k.o. Nemški Rovt
		
337/85
– steber SM 107
k.o. Nemški Rovt
		
337/85
– steber SM 108
k.o. Nemški Rovt
		
194/1
– steber SM 109
k.o. Nemški Rovt
		
201
– steber SM 110
k.o. Nemški Rovt
		
204
– steber SM 111
k.o. Nemški Rovt
		
567/7
– steber SM 112
k.o. Nemški Rovt
		
567/1, 566/5, 260
– steber SM 113
k.o. Nemški Rovt
		
263/2, 267, 260
– steber SM 114
k.o. Nemški Rovt
		
287
– steber SM 115
k.o. Nemški Rovt
		
201
– steber SM 116
k.o. Nemški Rovt
		
559/4.
(1) Ureditveno območje obsega tudi zemljišča na katerih
so predvideni posegi ali gradnje izven območja iz tega odloka,
zaradi realizacije predvidenih prostorskih ureditev na obmo‑
čju. To so deli zemljišč parcelnih številk po katerih potekajo
dostopne poti.
c) območje dostopnih poti do stebrov
1. Občina Železniki:
k.o. DANJE, *40, *56, 217, 239, 240, 242, 245, 249, 250,
251, 252, 275, 276, 326, 327, 329, 332, 334, 336, 342, 343,
344, 345, 346, 347, 348, 353, 354, 357, 359, 360, 364, 486,
487/1, 487/2, 488, 490, 815, 833, 835/5, 836/3, 839/16, 839/17,
839/18, 839/19, 866/1, 871, 872, 875/1, 875/2, 876/1, 876/2,
876/3, 879/1, 879/2, 884, 885, 893/2, 902, 904, 906/1, 917/1,
918/1, 919, 920, 921, 922, 926/1, 927, 928, 933/1, 933/2, 950/1,
950/3, 951, 962/4, 973, 974, 975, 976, 977, 979, 980, 996/1,
997, 998, 1000/1, 1000/7, 1003, 1004, 1005, 1012, 1013, 1056,
1058, 1059, 1061, 1066, 1068, 1069, 1070, 1073/1,
k.o. PODLONK *32, *33, *35/1, *35/2, 140/2, 140/3, 140/6,
148/1, 149/11, 151/13, 151/14, 151/15, 151/16, 151/17, 151/18,
484/2, 494, 495, 496/1, 497/1, 539/1, 540, 541, 542, 543, 547,
554/2, 558/1, 570/1, 570/2, 573, 574, 575, 576, 577, 578/1,
578/2, 580, 581, 582/2, 585, 617, 618, 621, 622/2, 622/3, 629,
634/2, 634/20, 655/2, 655/3, 658,
k.o. SORICA, 361/2, 362/1, 364/4, 365, 367/1, 366/3,
368, 369, 370/2, 374/1, 375, 376, 378/1, 380/3, 380/4, 380/17,
380/56, 380/60, 382/1, 383/9, 383/14, 385/2, 513, 514, 531,
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532, 779/1, 806/1, 806/5, 837, 844/1, 844/6, 844/8, 850/1,
850/2, 937, 938/1, 938/2,
k.o. STUDENO, 609/3, 621/2, 622, 632/1, 633, 637/1,
637/2, 637/3, 637/6, 637/7, 653/1, 654/31, 654/69, 1695,
k.o. ŽELEZNIKI, 390/1;
2. Občina Bohinj:
k.o. BOHINJSKA BISTRICA, 418/1, 419/1, 419/2, 422/1,
423/1, 425/1, 429/1, 430/1, 438/1, 438/2, 440/1, 514/1, 514/3,
1459/1, 1476/1, 1477, 1481/9, 1481/10, 1481/11, 1481/23,
1481/33, 1500,
k.o. NEMŠKI ROVT, 194/1, 194/2, 211, 213, 218, 256,
260, 261/1, 261/2, 261/3, 262/1, 262/2, 264, 281, 283, 284, 292,
294/1, 295, 297, 298/1, 337/85, 337/104, 342/1, 342/2, 354/4;
d) območja, na kateri se poseka gozd ali zarasti
Če se med gradnjo daljnovoda razmere na terenu spre‑
menijo, se gozd lahko poseka tudi na drugih parcelah, ki so
vključene v ureditveno območje občinskega podrobnega pro‑
storskega načrta:
1. Občina Železniki:
k.o. DANJE: 249, 250, 251, 253, 256, 274, 275, 332, 334,
336, 338/8, 340, 341, 342, 356, 357, 359, 364, 486, 487/1, 490,
833, 839/16, 839/18, 839/19, 839/29, 855/1, 856, 858, 863,
866/1 876/1, 877, 879/1, 879/2, 882, 979, 980, 990/1, 990/2,
991/8, 1056, 1058, 1069, 1076,
k.o. PODLONK: 122/2, 140/2, 140/6, 144/5, 144/8, 145/1,
145/3, 146/1, 148/1, 149/11, 151/1, 151/2, 151/3, 151/4, 151/5,
151/6, 151/7, 151/8, 151/9, 151/10, 151/11, 151/12, 151/13,
151/14, 151/15, 151/16, 151/17, 255, 484/2, 543, 546, 550,
551, 572, 573, 574, 575, 624, 626/1, 626/2, 627/1, 627/2,
627/3, 627/5, 628, 629, 630, 631, 634/1, 634/2, 634/14, 634/19,
634/20, 636, 642/3, 658,
k.o. SORICA: 367/1, 367/2, 368, 369, 374/1, 375, 376,
377, 378/1, 378/3, 379/1, 379/2, 379/3, 380/1, 380/2, 380/3,
380/4, 380/16, 380/19, 380/26, 380/27, 380/40, 380/44, 380/45,
380/54, 380/60, 380/63, 380/64, 380/65, 382/1, 383/14, 383/15,
383/18, 383/49, 383/57, 383/58, 387/1,387/2, 387/3, 387/4,
387/5, 387/6, 387/15, 387/18, 387/19, 387/22, 387/23, 387/25,
387/26, 387/27, 508, 510, 513, 514, 531, 532, 533, 836/1,
844/6, 844/8, 938/1, 938/2,
k.o. STUDENO: 595, 597, 604, 605/1, 605/2, 606, 608/1,
608/2, 608/3, 608/4, 608/9, 608/10, 608/11, 609/1, 609/3, 621/1,
621/2, 622, 632/1, 633, 634, 637/7, 637/8, 651, 653/1, 1695,
k.o. ŽELEZNIKI: 390/1, 391;
2. Občina Bohinj:
k.o. BOHINJSKA BISTRICA 449/1, 456/1, 457/1, 458, 459,
463, 511/1, 514/2, 515, 522, 559/4, 559/5, 561/1, 561/2, 566/5,
567/1, 567/3, 567/5, 567/6, 567/7, 567/11, 1461/2, 1500,
k.o. NEMŠKI ROVT 193, 194/1, 194/4, 194/5, 199/1,
199/2, 200/1, 201, 202/1, 203/1, 203/2, 204, 213, 260, 263/1,
263/2, 267, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 295, 337/85,
337/103, 337/104, 337/108, 338/1, 338/2, 338/3, 339/1, 342/2,
344, 349/2, 354/4.
(1) V primeru odstopanja navedenih parcel in stanja glede
na grafični prikaz, velja prikaz v kartografskem delu občinskega
podrobnega prostorskega načrta. Parcelacija se izvede na tere‑
nu na osnovi načrta parcelacije, ki je prikazana tudi v grafičnem
delu občinskega podrobnega prostorskega načrta in upošteva‑
njem geodetskega certifikata. Po potrebi se lahko za parcelaci‑
jo izdela geodetski načrt v merilu 1:500 ali 1:1000, ki smiselno
upošteva zasnovo parcelacije v tem občinskem podrobnem
prostorskem načrtu in izvedbeni projekt za daljnovod.
4. člen
(funkcije ureditvenega območja)
Ureditveno območje občinskega podrobnega prostorske‑
ga načrta iz prejšnjega člena obsega:
– območje nadzemnega voda z zaščitno vrvjo OPGW z
48 optičnimi vlakni za telekomunikacijske povezave,
– območja stojnih mest stebrov z ozemljitvami stebrov,
– območja ureditve dostopnih poti do stebrov zaradi gra‑
dnje in vzdrževanja daljnovoda,
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– območja parcel, na katerih se poseka gozd ali grmičevje
zaradi gradnje in vzdrževanja daljnovoda,
– območja križanj, prestavitev in drugih ureditev komunal‑
nih, energetskih in telekomunikacijskih infrastrukturnih objek‑
tov, vodov in naprav.
5. člen
(raba zemljišč in omejitve)
V ureditvenem območju občinskega podrobnega prostor‑
skega načrta so glede na omejitev rabe zemljišč opredeljene
naslednje vrste zemljišč:
– zemljišča v koridorju kablovoda (zemljišča se po končani
gradnji vzpostavijo v prejšnje stanje oziroma se na njih izvedejo
nove ureditve v skladu z zahtevami občinskega podrobnega
prostorskega načrta, namenska raba zemljišč se ne spreminja,
upoštevajo se pogoji omejene rabe) in nadzemnega voda;
– zemljišča v območjih stojnih mest stebrov, ki so znotraj
koridorja daljnovoda; območja stojnih mest stebrov so območja
omejene rabe (namenska raba zemljišč se ne spreminja, upo‑
števajo se pogoji omejene rabe);
– zemljišča, na kateri so predvidene ureditve dostopnih
poti do stebrov so predvidene znotraj koridorja daljnovoda in
zunaj njega, in sicer od koridorja daljnovoda do priključka na
javno cestno omrežje (zemljišča se po končani gradnji lahko
vzpostavijo v prejšnje stanje oziroma se na njih izvedejo nove
ureditve v skladu z zahtevami občinskega podrobnega pro‑
storskega načrta, namenska raba zemljišč se ne spreminja,
upoštevajo se pogoji omejene rabe);
– zemljišča preostalih ureditev: način urejanja in vzdrže‑
vanja gozdnega roba je določen s tremi osnovnimi tipi urejanja,
ki so odvisni od konfiguracije terena oziroma geologije, in
predstavljajo način krajinskega urejanja na trasi daljnovoda;
preostale ureditve so preureditve druge obstoječe infrastruktu‑
re zaradi tehničnih zahtev gradnje kablovoda in nadzemnega
voda; namenska raba zemljišč se ne spreminja, upoštevajo se
pogoji omejene rabe);
– zemljišča v koridorju nadzemnega voda v širini 2 x 15,0
m in koridorju kablovoda v širini 2 x 6,5 m, ki so z občinskimi
prostorskimi akti opredeljena kot 1. območje varovanja v skladu
s predpisi, ki urejajo varstvo pred elektromagnetnim sevanjem
v naravnem in življenjskem okolju: namenska raba zemljišč
se spremeni tako, da je na njih mogoče izvajati dejavnosti, ki
so razvrščene v 2. območje varovanja pred elektromagnetnim
sevanjem.
III. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV DALJNOVODA
6. člen
(tehnične rešitve in umestitev v prostor)
(1) Ureditveno območje občinskega podrobnega prostor‑
skega načrta zajema koridor daljnovoda v celotni dolžini in
razširitve koridorja na nekaterih delih: v območjih vplivov elek‑
tromagnetnega sevanja, z območji, potrebnimi za preureditev
zadevnih infrastruktur, v območjih potrebnih za dostopne poti
zaradi gradnje daljnovoda in v območjih posekov, ki segajo iz
koridorja daljnovoda.
(2) Daljnovod se med stebroma SM 1 in SM 116 izvede
kot nadzemni vod; od razdelilne transformatorske postaje Žele‑
zniki (v nadaljnjem besedilu: RTP Železniki) do stebra SM 1 ter
od stebra SM 116 do razdelile transformatorske postaje Bohinj
(v nadaljnjem besedilu: RTP Bohinj) se izvede kot podzemni
vod oziroma kablovod.
(3) Ob gradnji daljnovoda se za potrebe daljnovodne
zaščite in telekomunikacijskih povezav namesti zaščitna vrv
OPGW z 48 optičnimi vlakni; AY/ACS 101/41‑10,8.
(4) Daljnovodna povezava izhaja v kabelski obliki iz
110 kV stikališča v GIS in 20 kV stikališča RTP Železniki do
prvega stojnega mesta SM1, kjer bo izveden prehod kablo‑
voda v nadzemni vod. Nadzemni del daljnovoda potekala od
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Železnikov do Prtovča, po južnem vznožju Ratitovca, preko
Soriške planine in mimo Nemškega Rovta do stojnega mesta
SM 116 pred Bohinjsko Bistrico kjer prosto zračni vod preide v
kablovod do 110 kV in 20 kV stikališča v RTP Bohinj. Predvideni
so jekleni stebri predalčne konstrukcije z obešenima dvema
sistemoma vodnikov in zaščitno vrvjo OPGW v dodatni funkcije
telekomunikacijske.
7. člen
(opis trase)
(1) Začetno točko daljnovodne povezave predstavlja GIS
stikališče v RTP Železniki. Stikališče je locirano ob izlivu potoka
Dašnica v reko Soro v Železnikih. Vod izhaja v kabelski obliki
iz 110 kV stikališča v GIS izvedbi in 20 kV stikališča iz RTP
Železniki pod regionalno cesto II. reda Most na Soči–Škofja
Loka št. 403, pod lokalno cesto Železniki–Podlonk št. 494071
do prvega stojnega mesta SM1 nadzemnega voda, kjer je
izveden prehod kablovoda v nadzemni vod.
(2) Daljnovod se nadaljuje po pobočju v obliki nadzemne‑
ga voda, kjer se pri SM2 približa vodnemu zajetju, vodovodu
in obstoječemu električnemu 20 kV vodu. Poteka po pobočju
Podlonka, kjer med stebroma SM7 in SM8 prečka obstoječ vo‑
dovod in telekomunikacijski vod. Pri SM9 se daljnovod približa
obstoječemu električnemu 20 kV vodu in nadaljuje južno proti
posebnemu varstvenemu območju Nature 2000 in ekološko
pomembnem območju Ratitovec–Sorica, ki ga seka v manj‑
šem območju v neposredni bližini enote kulturne dediščine.
Med SM20 in SM21 in ponovno med SM23 in SM24 daljnovod
prečka lokalno cesto Podlonk–Prtovč št. 494072. Pri SM 26
daljnovod preide v III. vodovarstveno območje in po območju
varovalnega gozda nadaljuje do SM31. Od SM33 do SM38
vodi ob koridorju obstoječega električnega 20 kV daljnovoda,
kjer preide čez varovano območje kulturne krajine Spodnje
Danje do SM46.
(3) Med SM48 in SM49 daljnovod prečka vodotok Štajn‑
poh, med SM54 in SM55 vodotok Zabrška grapa, med SM56
in SM57 pa vodotok Danjarska grapa; v območju reliefne
depresije se stebri nameščajo s pomočjo žičnice. Daljnovod
od SM58 do SM65 poteka med obema območjema varovanja
kulturne dediščine in sicer enote Spodnje Danje in Kulturna
krajina Sorica–Danje–Torka in med SM68 in SM69, prečka
obstoječ20 kV daljnovod, med SM70 in SM71 pa regionalno
cesto III. reda št. 909. Od SM70 do SM81 trasa načrtovanega
daljnovoda vodi ob trasi obstoječega 20 kV daljnovoda. Od
SM71 do SM74 po I. vodovarstvenem območju, od SM 74 do
SM77 pa po II. vodovarstvenem območju. Med SM74 in SM75,
SM77 in SM78 in še enkrat med SM79 in SM80 daljnovod po‑
novno prečka regionalno cesto III reda št. 909.
(4) Od SM 80 se daljnovod nadaljuje po posebnem varstve‑
nem območju Natura 2000 Jelovica in ekološko pomembnem
območju Ratitovec–Jelovica. Vodi po gozdnatem pobočju do
SM84, SM85 in SM86 na obrobju gozda s posebnim namenom,
kjer med SM88 in SM89 preide iz II. vodovarstvenega območja
v III. vodovarstveno območje; med SM88 in SM89 prečka regi‑
onalno cesto III. reda št. 909. SM90 je na območju varovalnega
gozda in na meji ekološko pomembnega območja Julijske Alpe,
od koder nadaljuje proti severozahodu po robu posebnega var‑
stvenega območja Natura 2000 Ratitovec–Jelovica. Na SM95
se usmeri jugozahodno in po gozdnati krajini, ki zaobide zava‑
rovano območje kulturne dediščine; na SM103 spremeni smer
proti severozahodu od koder nadaljuje proti gozdu s posebnim
namenom, ki se mu najbolj približa v točki SM108.
(5) Med SM110 in SM111 trasa preide v območje omejitve
vodnega telesa v bližini vasi Nemški Rovt. SM111 in SM112
sta na robu gozda s posebnim namenom. S SM112 daljnovod
preide v posebno varstveno območje Natura 2000 Nemški
Rovt in ekološko pomembno območje Nemški Rovt. Pri SM114
daljnovod seka obstoječ 20 kV daljnovod v bližini vasi Nemški
Rovt na zaplati gozda s posebnim namenom. Do SM116 posto‑
pno prehaja iz zaplat gozda in zatravljenih kmetijskih površin v
Bohinjsko Bistrico, kjer zopet preide v kablovod do 110 KV GIS
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stikališča RTP Bohinj. Iz RTP Bohinj sta predvidena dva kabel‑
ska izvoda (110 in 20 kV) do stebra SM116. Preseki vodnikov
110 kV Kabla bodo 630 mm2, baker in 20 kV kabla 150 mm2,
aluminij. Trasa kablovodov iz RTP Bohinj poteka ob kolovozu
do železniške proge Jesenice–Nova Gorica, jo prečka in nato
na vzhodni strani proge do stebra SM116. RTP Bohinj je locira‑
na na severni strani industrijske cone v Bohinjski Bistrici.

tako, da se pod daljnovodom ohrani nižja grmovna rast, proti
robovom poseke pa se drevnina postopno dviguje. Z višinsko
stopnjevanim prehodom zasaditve, se ščiti novo nastali gozdni
rob in zmanjšuje učinek robnih dreves.
(3) Za vzdrževanje trase se ne sme uporabljati ne poteka
z uporabo herbicide, temveč samo fizično odstranjevanje (ža‑
ganje ali sekanje) previsoko raslih rastlin.

8. člen

11. člen
(oblikovanje in obdelava stebrov)
(1) Stebri bodo nosili šest simetrično razporejenih vo‑
dnikov, na vsaki strani po eno trojko ter eno zaščitno vrvjo.
Dimenzije konzol bo določil projektant. Na konicah stebrov
bo vpeta zaščitna vrv, za zaščito daljnovodnega sistema pred
atmosferskimi prenapetosti – strelami.
(2) Stebri daljnovoda bodo pobarvani v odtenku barve, ki
sovpada z značilno barvo ozadja na posameznih odsekih trase.
Izjema je barva za označitev, ki je na določeni višini izmenično
belo‑rdeča. Pri določanju barve stebra bo upoštevana celostna
podoba krajine, oziroma pravila za označevanje stebrov.
(3) K stebrom na trasi daljnovoda bodo zgradili dostopne
poti ali pa se bodo uporabile obstoječe, ki omogočijo dostop
terenskim vozilom oziroma strojem, potrebnim za izvedbo vseh
gradbenih in montažnih del (temeljenje, dovozi konstrukcije
stebrov, opreme, montaža opreme, napenjanje vrvi).
(4) Pri poteku trase čez odprte površine (travnike, pašni‑
ke, košenine in podobna zemljišča) je v podnožju stebrov in
v koridorju smiselno saditi le nižje grmovnice, kjer se steber
»odslika« na enako ozadje. Saditev rastlin ob stebrih, ki se
vzpenjajo ni dovoljeno. Zasaditev ne sme ovirati dostopa do
stebra pri intervencijah in vzdrževanju.

(tehnični pogoji urejanja)
(1) Vod je dvosistemski z nazivno napetostjo 110+20 kV;
večji del je izveden kot nadzemni vod, dovodi oziroma odvodi
v RTP Železniki in RTP Bohinj pa so podzemni oziroma ka‑
belski.
(2) Dolžina trase kablovoda od RTP Železniki do stebra
SM 1 znaša 0.24 km, od stebra SM 116 do RTP Bohinj pa
0.83 km. Kabli bodo položeni v zemljo na globino 1.4 m, na
odseku pod železniško progo kjer se izvede podvrtanje pa na
globino 1.6 m. Razmak med kabli znaša 0.5 m pri podvrtanju
pa 2.0 m. Kabli so večinoma prosto položeni v zemljo, v zašči‑
tne PVC cevi ter kabelsko kanalizacijo pa na mestih križanja
z cesto, železnico in ostalimi komunalnimi vodi. Pri prostem
polaganju se 110 kV kabli zaščitijo z armirano betonskimi plohi
dimenzij 40.0 x 100.0 x 6.0 cm.
(3) Dolžina trase nadzemnega voda‑daljnovoda je
18,95 km. Stebri nadzemnega voda so dvosistemski, jekle‑
ni, predalčne konstrukcije, z obliko glave »donava«. Skupno
število stebrov je 116. V tlorisu so nosilni stebri pravokotnega
prereza maksimalno velikosti od 4,1 x 3,0 m ter višine od 23,4
do 32,4 m. Napenjalni stebri so kvadratnega prereza maksi‑
malne velikosti od 5,2 x 5,2 m, 6,7 x 6,7 m, ter 5,6 x 5,6 m ter
višin 21,2 m do 30,0 m.
(4) V prostoru nadzemni vod zaseda pas širine
30,0 (2 x 15,0 m, levo in desno od osi daljnovoda, kablovod
pa pas v širino 13 m (2 x 6,5 m, levo in desno od osi kablovo‑
da). Ta prostor je določen kot varovalni pas elektroenerget‑
skega voda nazivne napetosti 110 kV v skladu s predpisi.
(5) Na celotni trasi daljnovoda bo montirana zaščitna vrv
OPGW z optičnimi vlakni za telekomunikacijske povezave.
(6) Nadzemni vod je pred neposrednim udarom strele
zaščiten z zaščitno vrvjo. Vsak steber bo ozemljen. Ozemljilo
stebra bo izvedeno z štirimi kraki pocinkanega valjanca 25 x
4 mm do dolžine 25 m.
9. člen
(vključevanje v elektroenergetski sistem)
(1) Vključitev v RTP Bohinj se bo izvedla v bodočo 110 kV
GIS stikališče in obstoječe 20 kV GIS stikališče.
(2) Vključitev v RTP Železniki bo izvedena v novo 110 kV
GIS in 20 kV stikališče.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA URBANISTIČNO
IN KRAJINSKO ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE
10. člen
(urejanje trase)
(1) V koridorju daljnovoda je dopustna raba v skladu s pra‑
vilnikom o tehničnih normativih za graditev nadzemnih vodov z
nazivno napetostjo od 1 kV do 400 kV, s katerim so predpisani
obvezni odmiki grajenih in naravnih objektov. Zemljišča se po
končani gradnji v največjem možnem obsegu vzpostavi v prej‑
šnje stanje, oziroma se na njih izvede nove ureditve v skladu z
zahtevami občinskega podrobnega prostorskega načrta.
(2) Za potek trase preko gozdne površine, je zaradi varno‑
stnih razlogov potrebno narediti posek gozda. Gozdna poseka
v koridorju naj bi imela v vzdolžni smeri razgibane robove; če
je možno naj bi dajala vtis, da povezuje posamezne jase v goz‑
dnem prostoru v skladu z določili občinskega podrobnega pro‑
storskega načrta. V prečnem prerezu naj bo poseka oblikovana

12. člen
(posegi in omejitve v koridorju)
(1) Posegi v koridorju ne smejo ovirati gradnje, delovanja
in vzdrževanja nadzemnega voda.
(2) V koridorju nadzemnega voda so dopustne rekon‑
strukcije obstoječih in gradnje novih infrastrukturnih objektov,
kmetijske in gozdno gospodarske prostorsko‑ureditvene ope‑
racije in ureditve za urejanje vodnega režima. Dopustna je
gradnja parkirišč za vozila, ki ne prevažajo vnetljivih, gorljivih
in eksplozivnih materialov, ter postavitev montažnih ograj in
urbane opreme.
(3) K stebrom na trasi daljnovoda je dovoljeno urediti
dostopne poti, če te že niso v prostoru, ki lahko po končani
montaži služijo tudi lastnikom zemljišč.
(4) V koridorju nadzemnega voda je prepovedana gradnja
nadzemnih objektov, v katerih je lahko vnetljiv material, na par‑
kiriščih pod daljnovodom je prepovedano parkiranje za vozila,
ki prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne materiale.
(5) Rabo in posege v prostor je z vidika vplivov elektroma‑
gnetnega sevanja dopustno izvajati v skladu s predpisi o elek‑
tromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju.
(6) Po izvedbenih gradbenih delih in montaži daljnovoda
je treba površine povrniti v stanje pred posegom, razen na ob‑
močjih, kjer so s tem odlokom določene drugačne ureditve.
Gradbena dela se izvajajo v skladu z določili tega odloka.
Za posege v koridorju daljnovoda je potrebno pridobiti soglasje
upravljavca daljnovoda.
13. člen
(krajinske ureditve)
(1) Cilji krajinske ureditve na območju daljnovoda RTP
Železniki–RTP Bohinj se z dodatnimi optimizacijami trase in
postavitvijo stebrov čim bolj omeji posege v gozd in zmanjša
vizualno izpostavljenost daljnovoda. Poleg optimizacije so na
območju gozdnih posek ponekod načrtovane dodatne zasadi‑
tve (rekonstrukcija gozdnega roba).
(2) Pri vseh zasaditvah je potrebno upoštevati naravne
danosti prostora (tla, naklon, geomorfološke značilnosti, pro‑
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storska razmerja, krajinske strukture, meteorološko‑klimatske
dejavnike idr.) od katerih je odvisna uspešna rast drevnine in
dosežen učinek zasaditve. Pri zasaditvenem načrtu se predvidi
avtohtone vrste, ki uspevajo na lokaciji posega.
(3) Stebri daljnovoda se umestijo tako, da se čim bolj
zmanjša vidnost objekta in minimalno poseže v gozd. Ponekod
na območju gozdnih posek so načrtovane dodatne zasaditve
(oblikovanje gozdnega roba).
(4) Vse poseke gozdne vegetacije je treba izvesti selek‑
tivno. V koridorju daljnovoda je potrebno na podlagi načrta
sečnje, odstraniti drevesno vegetacijo, ki presega zahtevano
varnostno višino oziroma odmike, povečano za razdaljo letne
rasti vegetacije. Grmičevje se kar najbolj ohrani. Za nove za‑
saditve je potrebno uporabiti avtohtono drevesno in grmovno
vegetacijo.
(5) V gozdove na pobočjih se praviloma ne posega, ka‑
dar pa je to potrebno se prepreči možnost nastanka erozijskih
žarišč in zagotovi čim manjšo vidnost posegov. Na reliefno ali
geomorfološko izpostavljena in vidna mesta se praviloma ne
posega; izjema velja za objekte, za katere je pomembno, da
so v prostoru poudarjeni kot dominante.
(6) Pri načrtovanju infrastrukturnih objektov ali drugih
objektov ali posegov za potrebe določenih dejavnosti, ki po‑
menijo obsežne ureditvene posege v prostoru, se preprečuje
negativne vplive in izbira rešitve, ki najmanj prizadenejo dejav‑
nike prepoznavnosti krajine.
(7) Poseka gozda se uredi tako, kakor je določeno v
občinskem podrobnem prostorskem načrtu z naslednjimi tipi
ureditve:
– TIP 1: Daljnovod poteka po ravnini in do pobočja z
naklonom do 15º oziroma po slemenu hriba. Gozd se poseka.
Ohranja se čim več grmičevja pod daljnovodom; proti robu
poseke se rastje postopno dviga. Za vzdrževanje nižje zarasti
drevnine se ne uporablja sredstev za zadrževanje rasti. Rastje
se vzdržuje z občasnim žaganjem, ali sekanjem.
– TIP 2: Daljnovod poteka vzporedno s plastnicami hriba
na pobočju z naklonom nad 30º. Gozd se poseka, upoštevajo
se krajinske ureditve. Zaradi varnosti se razdalja poseke od osi
koridorja po pobočju navzgor poveča za dodatnih 5,0 m. Dre‑
vesa, ki so nad daljnovodom, imajo v strmini ob padcu (zaradi
strele, vetra, starosti in drugo) drugačen kot padanja in se zato
lažje približajo dovoljeni varnostni razdalji daljnovoda.
– TIP 3: Daljnovod poteka po pobočju z naklonom med
15º in 30º. Na večjem delu površine se gozd poseka, upošte‑
vajo se krajinske ureditve.
– TIP 4: Daljnovod poteka po pretežno ravninskem delu
po kmetijskih površinah in travinjah. Upoštevajo se krajinske
ureditve; daljnovod se v čim večji meri približa naravnim robo‑
vom in drugim naravnim linijskim elementom v prostoru; stebri
so v barvi ozadja.
(8) Po postavitvi stebra se površine med vogalnimi temelji
sanirajo. Na izpostavljenih mestih so stebri zasajeni, če to ne
ovira dostopa do njih.
(9) Mikrolokacije stebrov se določa tako, da bodo smisel‑
no upoštevani omilitveni ukrepi opredeljeni v zgornjih odstavkih
tega člena.
14. člen
(urejanje dostopnih poti)
(1) Občinski podrobni prostorski načrt določa za vsako
stojno mesto koridor širine 8.0 m, ki je namenjen pripravi do‑
stopne poti. Do vsakega stebra mora voditi primerna dostopna
pot, ki povezuje stojno mesto z javno potjo oziroma javno cesto.
Če v prostoru ni primernih poti, ali poti sploh ni, jih je potrebno
zgraditi.
(2) Na nedostopnem terenu se do stojnih mest zgradi
provizorično žičnico za čas gradnje.
Dostopne poti morajo omogočiti dostop terenskim vozilom
oziroma strojem, ki so potrebni za izvedbo vseh gradbenih in
montažnih del (temeljenje, dovozi konstrukcije stebrov, opre‑
me, napenjanje vrvi).
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(3) Dostopne poti se posebej ne zgradijo, če se lahko
gradnjo in vzdrževana dela izvedejo po obstoječem terenu.
(4) Dostopne poti, ki jih ta občinski podrobni prostor‑
ski načrt predvideva izključno zaradi izgradnje daljnovoda, za
kasnejša vzdrževalna dela pa ne bodo več potrebna, se po
končanih delih povrnejo v stanje pred gradnjo daljnovoda, če
lokalne skupnosti ne bodo izrazile potrebe da ostanejo.
(5) Dostopne poti se lahko ohranijo v izvedenem obsegu,
če to zahteva lastnik zemljišča.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA KRIŽANJA
Z INFRASTRUKTURO
15. člen
(ureditev križanj)
(1) Križanje nadzemnega voda z obstoječimi vodi se izve‑
dejo v skladu s Pravilnikom o tehničnih normativih za graditev
nadzemnih elektroenergetskih vodov z nazivno napetostjo od
1 kV do 400 kV; (Uradni list SFRJ, št. 65/88).
(2) Na delu trase je predvidena pokablitev. Smiselno se
uporabljajo navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroe‑
nergetskih kablov nazivne napetosti 1 do 35 kV.
16. člen
(križanje cest)
(1) Vsa križanja cest se izvedejo v skladu s pogoji upra‑
vljavcev cest. V sklopu dokumentacije za PGD je potrebno
izdelati projekt križanja daljnovoda s cestami, ki mora zajeti tudi
vse posege v varovalni pas ali cestno telo.
(2) Kablovod iz RTP Železniki do RTP Bohinj bo prečkal
naslednjo obstoječo državno prometno omrežje:
– regionalno cesto II. reda št. 403 Bača–Petrovo Brdo–
Podrošt–Češnjica–Škofja Loka: RTP Železniki do SM 1, in sicer
na km 9,5 + 300 m
– regionalno cesto III. reda št. 909 Bohinjska Bistrica–
Versje–Sorica od SM 116, in sicer na km 1,5 + 200 m.
(3) Nadzemni vod bo prečkal naslednjo obstoječo državno
prometno omrežje:
– regionalno cesto III. reda št. 909 Bohinjska Bistrica–
Versje–Sorica:
– med SM 70 in SM 71 na km 8,5 + 300 m,
– med SM 74 in SM 75 na km 6,5 + 400 m,
– med SM 77 in SM 78 na km 5,5 + 50 m,
– med SM 79 in SM 80 na km 5,0 + 70 m in
– med SM 88 in SM 89 na km 3,5 + 150 m.
(4) Nadzemni vod se bo približal varovalnemu pasu regio‑
nalne ceste III. reda št. 909 Bohinjska Bistrica–Versje–Sorica:
– med SM 70 in SM 74, in sicer med km 7,0 + 250 m in
km 8,50 + 450 m in
– med SM 88 in SM 94, in sicer med km 2,5 + 250 m in
km 3,50 + 100 m
(5) Kablovod iz RTP Železniki do RTP Bohinj bo prečkal
naslednje obstoječe lokalne ceste in javne poti:
– lokalno cesto št. 494071 Železniki–Podlonk: RTP Že‑
lezniki do SM 1.
(6) Nadzemni vod bo prečkal naslednje obstoječe lokalne
ceste in javne poti:
– lokalno cesto št. 494071 Železniki–Podlonk: SM 2‑ SM 3.
– lokalno cesto št. 494072 križišče (Podlonk–Prtovč)‑ Pr‑
tovč: SM 20‑ SM 21, SM 23‑ SM 24.
– lokalno cesto št. 494062 Torka–Ravne–Šurk: SM48‑ 49.
(7) Za regionalne in lokalne ceste velja, da minimalna
varnostna višina od cestišča do spodnjega vodnika znaša
minimalno 7,5 m, na vzporednem poteku oddaljenost med
daljnovodom in ceste znaša minimalno 10,0 m. Oddaljenosti
od obstoječega cestišča so tolikšne, da dopuščajo vzdrževanje
in rekonstrukcijo ceste brez premikanja predvidenega daljno‑
voda. Izjema je seveda primer popolnoma nove trase ceste v
prostoru, kar pa je območje križanj malo verjetno. Steber SM
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80 je postavljen na vzpetini nad cesto, tako da ne moti prometa,
steber SM77 je predviden na obstoječi lokaciji ob cesti, zašči‑
ten je z odbojno ograjo.
(8) Za preostale prometno dostopne površine (tudi lokalne
poti) veljajo odmiki: varnostna višina do spodnjega vodnika
daljnovoda ne sme biti manjša od 7.0 m, varnostna oddaljenost
od roba cestišča pa ne sme biti manjša od 10.0 m.
(9) Na delu trase v poseljenem območju je predvidena
pokablitev. Smiselno se uporabljajo navodila za izbiro, pola‑
ganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti
1 do 35 kV. Navodilo predvideva, da se kabel vkoplje 1,5 m
pod cestiščem. Vsa prečkanja državnih cest je treba predvi‑
deti s podbijanjem oziroma podvrtavanjem vozišča. Morebitna
drugačna rešitev se skladno s soglasjem upravljavca ceste
utemelji v PGD projektu.
(10) Za vse posege na območju državne ceste in v nje‑
nem varovalnem pasu je v skladu s 34., 47., 48., 49., 50., 53.,
54., 55., 58., 59., 60., 67., 68., 69. idr. členi Zakona o javnih
cestah potrebno pridobiti soglasje oziroma dovoljenje Direkcije
RS za ceste k projektni dokumentaciji (k projektu PGD in PZI)
za izvedbo del še pred izdajo gradbenega dovoljenja za posege
in pred začetkom del na območju občinskega prostorskega
akta in državne ceste‑pri izdelavi projektne dokumentacije‑pri
izvedbi posegov in pri obratovanju objektov je potrebno upo‑
števati pogoje Direkcije RS za ceste.
17. člen
(križanje železniške proge)
(1) Daljnovod prečka železniško progo št. 70 Jesenice–
Nova Gorica v KM 27+675 v podzemni trasi. Križanje se izvede
z vrtanjem dveh vzporednih podbojev na globini 11,0 m pod
železniško progo, ki je na tem mestu na nasipu.
(2) Križanje železniške proge se izvede s podbojem (ali
vrtanjem) zaščitne cevi pod progo, pri čemer mora biti vrh
zaščitne cevi vsaj 1,50 m pod zgornjim robom tirnice. Kot kri‑
žanja mora biti čim bolj pravokoten (90 stopinj), vsekakor pa ne
manjši od 60 stopinj. Zaščitna cev mora segati vsaj 5,0 m od osi
skrajnih tirov oziroma več kolikor je proga v nasipu ali useku in
sicer tako, da se podboj izvede minimalno 1,0 m od spodnjega
roba nasipa ali zgornjega roba brežine. Na celotni razdalji križa‑
nja bodo kabli položeni v PVC zaščitne cevi premera 160 mm.
Križanje je potrebno grafično obdelati (v PGD). Morebitni jaški
morajo biti oddaljeni od osi bližnjega tira vsaj 8,0 m.
(3) Za posege na tem območju je potrebno upoštevati
Zakon o varnosti v železniškem prometu in Pravilnik o pogojih
za graditev gradbenih objektov ali drugih objektov, saditev
drevja ter postavljanja naprav v varovalnem pragovnem pasu
in varovalnem pasu ob industrijskem objektu.
18. člen
(križanje električnega omrežja)
(1) Nadzemni vod križa obstoječi 20 kV daljnovod med
stebroma: SM 113 – SM 114. Križanje nadzemnega voda z
obstoječimi elektroenergetskimi vodi se izvedejo v skladu s
Pravilnikom o tehničnih normativih za graditev nadzemnih ele‑
ktroenergetskih vodov z nazivno napetostjo od 1 kV do 400 kV;
(Uradni list RS, št. 65/88).
(2) Na delu trase v poseljenem območju je predvidena
pokablitev. Smiselno se uporabljajo navodila za izbiro, pola‑
ganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti
1 do 35 kV. Navodilo predvideva 0,75 m vertikalni odmik in
1,5 m horizontalni odmik od energetskega kabla.
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20. člen
(križanje vodovoda)
(1) Temelji daljnovoda morajo biti zadostno odmaknjeni od
cevovoda, torej najmanj 5,0 m. Pri vzporednem poteku pa mora
biti daljnovod prav tako zadostno odmaknjen od vodovoda,
oziroma vodovod od daljnovoda. Daljnovod ne sme v ničemer
onemogočati izvajanja normalnih vzdrževalnih in obnovitvenih
del na objektih in napravah za oskrbo s pitno vodo, prav tako ne
sme kvarno vplivati na objekte in naprave ter ljudi, ki se gibljejo
v območju pod daljnovodom.
(2) V PGD dokumentaciji je potrebno zagotoviti zakoliče‑
nje vseh vodovodnih napeljav v območju poteka daljnovoda,
oziroma v bližini temeljnih stebrov.
(3) Na delu trase je predviden podzemni kabel. Smiselno
se uporabljajo navodila za izbiro, polaganje in prevzem elek‑
troenergetskih kablov nazivne napetosti 1 do 35 kV. Navodilo
predvideva 0,75 m vertikalni odmik in 2,25 m horizontalni odmik
od magistralnih vodovodov.
21. člen
(križanje kanalizacije)
(1) Pri križanju daljnovoda s kanalizacijo se upošteva
varnostna višina za naseljene kraje, ki ne sme biti manjša od
9,0 m in izolacija mora biti električno ojačena.
(2) Če se v nadaljnjem postopku ugotovi, da trasa na svo‑
jem poteku preči javno kanalizacijsko omrežje se le to za PGD
točno vriše v karto. V PGD je potrebno zagotoviti zakoličenje
kanalizacijskih napeljav v območju poteka daljnovoda oziroma
v bližini temeljnih stebrov.
(3) Temelji stebrov morajo biti odmaknjeni od cevovoda –
najmanj 5,0 m. Pri vzporednem poteku pa mora biti daljnovod
prav tako odmaknjen 5,0 m od kanalizacije. Daljnovod ne sme
v ničemer onemogočati izvajanja normalnih vzdrževalnih in
obnovitvenih del na objektih in napravah kanalizacije, prav
tako ne sme kvarno vplivati na objekte in naprave ter ljudi, ki
se gibljejo v območju pod daljnovodom.
(4) Na delu trase je predviden kabel. Smiselno se upora‑
bljajo navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenerget‑
skih kablov nazivne napetosti 1 do 35 kV. Navodilo predvideva
0,45 m vertikalni odmik in 2,25 m horizontalni odmik od kana‑
lizacijskih vodov.
22. člen
(križanje telekomunikacijskih vodov)
(1) Križanje nadzemnega voda z obstoječimi telekomunika‑
cijskimi vodi se izvedejo v skladu s Pravilnikom o tehničnih nor‑
mativih za graditev nadzemnih elektroenergetskih vodov z naziv‑
no napetostjo od 1 kV do 400 kV; (Uradni list SFRJ, št. 65/88) in
ob upoštevanju posebnih pogojev Telekoma Slovenije.
(2) Na delu trase je predviden kabel. Smiselno se upora‑
bljajo navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenerget‑
skih kablov nazivne napetosti 1 do 35 kV. Navodilo predvideva
0,75 m vertikalni odmik in 1,5 m horizontalni odmik od teleko‑
munikacijskih vodov.
(3) V fazi pridobitve soglasij mora investitor pri Telekom
Slovenije naročiti projekt za izvedbo zaščite in prestavitev
obstoječih TK instalacij. Prav tako mora investitor naročiti raz‑
iskavo vplivov na obstoječe TK instalacije. Za soglasje k pro‑
jektnim rešitvam mora investitor predložiti projekt za izvedbo
daljnovoda, ki mora biti usklajen s projektom Telekoma za
zaščito in prestavitev in elaborat izračuna vplivov daljnovoda na
obstoječe TK omrežje, ki bo zaradi gradnje ogroženo.

(urejanje zračnega prometa)

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE
TER TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN

(1) Zaradi varnosti zračnega prometa se daljnovod na
določenih mestih označi v skladu s predpisi s področja varnosti
zračnega prometa.
(2) Za območje letališča se upoštevajo določbe predpisov
glede na referenčno točko letališča.

23. člen
(posegi v obstoječe objekte in naprave ter omejitve)
(1) Investitor daljnovoda mora lastnikom zemljišč ali dru‑
gih nepremičnin v ureditvenem območju občinskega podrob‑
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nega prostorskega načrta izplačati odškodnine za omejitev
rabe zaradi tehničnih predpisov o graditvi daljnovodov ter za
zmanjšanje vrednosti nepremičnin in kakovosti bivanja. Inve‑
stitor z lastniki parcel zemljišč v ureditvenem območju sklene
služnostne pogodbe.
(2) Znotraj koridorja je dopustna omejena raba v skladu s
predpisi, ki določajo tehnične normative za graditev nadzemnih
elektroenergetskih vodov z nazivno napetostjo od 1 kV do 400
kV in predpisujejo obvezne odmike grajenih in naravnih objek‑
tov. Izrecno je v koridorjih prepovedana gradnja nadzemnih
objektov, v katerih je lahko vnetljivi material, na parkiriščih pod
daljnovodi pa je prepovedano parkiranje za vozila, ki prevažajo
vnetljive, gorljive in eksplozivne materiale.
(3) V koridorju nadzemnega voda so dopustne rekon‑
strukcije obstoječih in gradnje novih infrastrukturnih objektov,
kmetijske in gozdnogospodarske dejavnosti in ureditve za ure‑
janje vodnega režima. Dopustna je gradnja parkirišč za vozila,
ki ne prevažajo vnetljivih, gorljivih in eksplozivnih materialov
ter postavitev montažnih ograj in urbane opreme. Posegi v
koridorju ne smejo ovirati gradnje, delovanja in vzdrževanja
nadzemnega voda.
(4) Posegi v koridorju kablovoda ne smejo ovirati gradnje,
delovanja in vzdrževanja kablovoda.
(5) Za vse posege znotraj ureditvenega območja ob‑
činskega podrobnega prostorskega načrta je treba pridobiti
soglasje upravljavca daljnovoda.
(6) Zaradi izvedbe daljnovoda ni potrebnih rušitev obstoje‑
čih objektov in naprav, razen če so navedeni v tem odloku.
(7) Vsi objekti navedeni v tem odloku so zajeti po kriteriju,
da so v koridorju, ali pa se jih koridor vsaj dotika in so pred‑
met občinskega podrobnega prostorskega načrta. Na podlagi
študije o elektroenergetskem sevanju in predpisov, ki določajo
tehnične normative za graditev nadzemnih elektromagnetnih
objektov, je dopustna omejena raba objektov.
24. člen
(varovanje na območjih kmetijskih zemljišč)
(1) Kmetijska zemljišča se po končani gradnji daljnovoda
kar najbolj usposobijo za kmetijske namene.
(2) Investitor daljnovoda mora omogočiti lastnikom dostop
na njihova kmetijska zemljišča med gradnjo daljnovoda in po
njej.
(3) V sklopu izdelave projektne dokumentacije je treba
določiti način uporabe rodovitnega dela prsti. Prst se odstrani
in začasno deponira tako, da se ohrani njena plodnost in koli‑
čina. Prst se uporabi za sanacijo devastiranih in degradiranih
tal po gradnji.
(4) Gradbena in montažna dela na daljnovodu je treba
izvajati izven obdobij najbolj intenzivnih kmetijskih opravil.
(5) Deponije materialov, ki bodo nastale pri gradnji, ne
smejo posegati na kmetijska zemljišča, zaradi njih se tudi ne
sme poslabšati proizvodni potencial kmetijskih zemljišč.
25. člen
(gozdnogospodarske ureditve in varovanje gozdnih zemljišč)
(1) Za varovanje gozda in gozdnogospodarskih ureditev
je potrebno upoštevati naslednje pogoje:
– v neposredni bližini posegov je potrebno kar najbolj
ohraniti naravno stanje gozda,
– preprečeno mora biti vsako nepotrebno zasipanje in
odstranjevanje podrasti,
– sečnja gozda mora biti izvedena strokovno po odka‑
zilu sečnje, ki ga da pristojni predstavnik Zavoda za gozdove
Slovenije in na podlagi občinskega podrobnega prostorskega
načrta,
– pred posekom trase in dovoznih poti mora biti skupno
s krajevno pristojnimi delavci Zavoda za gozdove Slovenije
določena površina za posek in evidentirana lesna masa,
– sečnje v koridorju daljnovoda je treba izvesti selektivno,
le do zahtevane varnostne višine oziroma odmikov, povečano
za razdaljo letne rasti vegetacije,
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– gozdni poseki so možni samo v območjih, ki so grafično
prikazani v občinskem podrobnem prostorskem načrtu, izven
teh območij gozdni poseki niso dovoljeni,
– kjer bosta prizadeta gozd in gozdni rob, morata biti
ustrezno sanirana; uporabljati je potrebno avtohtone vrste v
ustrezni sestavi,
– omogočiti je potrebno dostop do gozdov med gradnjo
in po njej.
(2) Posek in spravilo lesa se izvaja v skladu s predpisi.
(3) Investitor mora med gradnjo in po izvedbi posega omo‑
gočiti gospodarjenje z gozdom in dostop do sosednjih gozdnih
zemljišč pod enakimi pogoji kakor pred načrtovanimi posegi.
(4) Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upo‑
števati naslednje dodatne projektne pogoje:
– Za posege v območju varovalnih gozdov je potrebno
predhodno na podlagi Zakona o gozdovih pridobiti dovoljenje
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pri določanju
projektnih rešitev na odseku trase med stebroma št. 77 in 78
pa naj se projektant posvetuje še s pooblaščenim delavcem
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Železniki.
– Pri trasiranju dostopnih poti za stebre v gozdnem pro‑
storu mora biti prisoten pooblaščeni delavec Zavoda za goz‑
dove Slovenije, Krajevna enota Železnik in Bohinj; te poti se
trasirajo v skladu s Pravilnikom o gozdnih prometnicah.
– Investitor oziroma izvajalec gradnje v gozdnem prostoru
mora v označenem območju posegov predhodno obeležiti tudi
medposestne meje.
26. člen
(ohranjanje narave)
(1) Daljnovod križa ali se približa naslednjim enotam ali
območjem naravne dediščine (po evidenci pristojnega Zavoda
Republike Slovenije za varstvo narave):
– Zavarovana območja:
– KP1 Ratitovec
– Naravne vrednote:
– 7669 Plenšakova grapa
– 7985 Štajnpoh
– 7991 Dajnarska grapa
– 267 Sava Bohinjka
– 7986 Dašnica
– Habitatni tipi:
– Mezotrofni do evtrofni gojeni travniki: Ti travniki se
nahajajo na zaključku trase načrtovanega daljnovoda v Bo‑
hinjski Bistrici (na območju kablovoda in začetnega dela dalj‑
novoda).
– Srednjeevropski kisloljubni bukovi gozdovi: Ti ha‑
bitatni tipi se nahajajo kot gozdni sestoji na južnem pobočju
Jelovice.
– Ilirski bukovi gozdovi: Ti gozdni sestoji se pojavljajo v
okolici Soriške planine, sestavljajo pa tudi gozdni kompleks na
južnem pobočju Jelovice in na gozdnatih pobočjih Ratitovca.
– Apnenčaste ali dolomitne stene z vegetacijo skalnih
razpok: Stene se pojavljajo na južnem pobočju Jelovice (pred‑
vsem na območju Soriške peči).
– ekološko pomembna območja:
– Nemški Rovt (koda 27600)
– Julijske Alpe (koda 21100)
– Ratitovec–Jelovica (koda 21400)
– Sava Bohinjka z Mostnico in Ribnico (koda 26400)
– Območja Nature 2000:
– pSCI Nemški Rovt (koda SI3000019)
– pSCI Bohinjska Bistrica (koda SI3000259)
– SPA Jelovica (koda SI5000001) in
– pSCI Ratitovec (koda SI3000110).
– Varstvene usmeritve za varstvo predlaganih zavarova‑
nih območij:
– posege in dejavnosti se izvaja tako, da se ne ogroža
prvobitnosti narave,
– na območjih, ki so predlagana za ožja zavarovana ob‑
močja se pazljivo izvaja dejavnosti navedene v 64. in 66. členu
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Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno
prečiščeno besedilo),
– na območjih, ki so predlagana za širša zavarovana
območja se pazljivo izvaja dejavnosti navedene v 68. členu
Zakona o ohranjanju narave,
– upoštevajo se varstvene usmeritve iz Odloka o strate‑
giji prostorskega razvoja Slovenije ter Nacionalnega programa
varstva okolja.
(3) Splošne in podrobnejše varstvene usmeritve za var‑
stvo naravnih vrednot:
– 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 in tehničnih možnosti za izvedbo posega
ali opravljanje dejavnosti,
– na površinski in podzemeljski geomorfološki, hidrološki
in geološki naravni vrednoti se posegi in dejavnosti 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 možni meri spremenijo druge fizične, fizikalne, kemijske,
vidne in funkcionalne lastnosti naravne vrednote,
– zemeljska dela (izravnavanje, poglabljanje terena, nasi‑
pavanje, zasipavanje) se na površinski geomorfološki naravni
vrednoti izvaja tako, da se ohranjajo lastnosti, zaradi katerih
je del narave opredeljen za naravno vrednoto ter, da je njena
vidna podoba čim manj spremenjena,
– vibracije zaradi eksplozij ali iz drugih virov smejo biti
tolikšne, da ne ogrozijo stabilnosti površinske geomorfološke
naravne vrednote,
– odpadkov in drugega materiala, vključno z izkopnim in
gradbenim materialom, se ne odlaga ali skladišči na površinski
geomorfološki in hidrološki naravni vrednoti,
– vegetacijo na površinski geomorfološki naravni vrednoti
se lahko odstrani v primeru, da se s tem omogoči dostop, izbolj‑
ša vidnost ali prepreči vpliv rastlinstva na vrednoto,
– objekte in naprave za različne namene se na hidrološki
naravni vrednoti namešča oziroma se njihovo delovanje zago‑
tavlja tako, da se ne prekinja zveznosti vodnega toka, da se
ne spreminja ali bistveno ne spreminja količina vode in hitrost
pretoka, prostorska in časovna razporeditev voda, smer toka,
oblika in dno struge vodotoka ter da se bistveno ne spremenijo
vidne in funkcionalne lastnosti naravne vrednote. Na slapiščih,
slapovih in v koritih se ohranja naraven pretok,
– vodnogospodarska dela se izvajajo sonaravno, tako
da se v največji možni meri ohranjajo vidne in funkcionalne
lastnosti hidrološke naravne vrednote,
– v obrežno vegetacijo hidrološke naravne vrednote se
posega s sekanjem, obsekavanjem, redčenjem, zasajanjem
tako, da se bistveno ne spremenijo fizikalne lastnosti obrežja,
– živali se ne vznemirja, preganja, nabira, zastruplja ali
drugače uničuje,
– sestave zoocenoze se ne spreminja z naseljevanjem
živali tujerodnih vrst,
– ne slabša se kvalitete površinske in podzemne vode,
tako da se ne slabšajo življenjske razmere za živali,
– zrak se ne onesnažuje s prahom, aerosoli ali strupenimi
plini, tako da se ne slabšajo življenjske razmere za živali.
(4) Konkretne varstvene usmeritve za varstvo naravnih
vrednot:
– stojna mesta nosilnih stebrov daljnovoda naj se locirajo
izven območij naravnih vrednot;
– odvečen odkopni material naj se deponira na ustrezno
izbranih deponijah izven območij naravnih vrednot.
(5) Varstvene usmeritve za varstvo habitatnih tipov:
– za ohranjanje habitatnega tipa v ugodnem stanju se
uporabljajo določila 3. člena Odloka o habitatnih tipih ter var‑
stveni cilji za doseganje ustreznih ekoloških razmer za po‑
samezne skupine habitatnih tipov, ki so navedeni v Prilogi 2
istega odloka;
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– habitatni tipi se ohranjajo v ugodnem stanju tako, da se
posegi in dejavnosti na območju habitatnih tipov načrtujejo in
izvajajo tako, da je njihov neugoden vpliv čim manjši;
– posegi in dejavnosti na območjih habitatnih tipov se
načrtujejo na način in v obsegu, da se v kar največji možni meri
ohranja ali veča naravna razširjenost habitatnih tipov in obmo‑
čij, ki jih posamezni habitatni tip znotraj te razširjenosti pokriva,
da se v kar največji možni meri ohranjajo specifična struktura
habitatnega tipa in naravni procesi ali ustrezna raba v skladu
z varstvenimi cilji iz priloge 2 Odloka o habitatnih tipih, da se
ohranja ugodno stanje za te habitatne tipe značilnih rastlinskih
in živalskih vrst v skladu z varstvenimi cilji iz predpisov, ki ure‑
jajo varstvo zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst.
(6) Usmeritve za ohranjanje ugodnega stanja habitatnih
tipov:
– pri gradnji daljnovoda naj se prednostno izkorišča že
obstoječe koridorje;
– pri novih presekah se uredi in ohrani gozdni rob;
– v stene se ne posega s postavitvijo stebrov;
– stojna mesta nosilnih stebrov daljnovoda naj se locirajo
izven območja ohranjenih mezotrofnih do evtrofnih gojenih
travnikov;
– odvečen odkopni material naj se deponira na ustrezno
izbranih deponijah izven območja ohranjenih travnikov.
(7) Varstvene usmeritve za varstvo ekološko pomembnih
območij:
– na ekološko pomembnih območjih, ki niso tudi posebna
varstvena območja, so vsi posegi in dejavnosti možni, načrtuje
pa se jih tako, da se v čim večji možni meri ohranja naravna
razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali živalskih
vrst, njihova kvaliteta ter povezanost habitatnih populacij in
omogoča ponovno povezanost, če bi bila le‑ta z načrtovanim
posegom ali dejavnostjo prekinjena;
– pri izvajanju posegov in dejavnosti se izvedejo vsi možni
tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe,
rastline in živali ter njihove habitate čim manjši.
(8) Konkretne varstvene usmeritve za varstvo ekološko
pomembnega območja Ratitovec–Jelovica:
– trasa daljnovoda naj čim manj posega na območje eko‑
loško pomembnega območja;
– traso daljnovoda naj se locira čim bolj ob cesti, na že
degradirana območja;
– dela naj ne potekajo v razmnoževalnem obdobju živali
(čas gnezdenja in vzreje mladičev) skladno z naravovarstveni‑
mi smernicami ZVN;
– z deli prizadete površine naj se po končanih delih sani‑
rajo tako, da se vzpostavi prvotno stanje oziroma se temu čim
bolj približa;
– za deponiranje odvečnega gradbenega in odkopnega
materiala naj se izberejo ustrezna mesta zunaj ekološko po‑
membnega območja.
(9) Konkretne varstvene usmeritve za varstvo ekološko
pomembnega območja Julijske Alpe:
– stojna mesta nosilnih stebrov daljnovoda naj se locirajo
izven območja ohranjenih travnikov;
– odvečen odkopni material naj se deponira na ustrezno
izbranih deponijah izven območja ohranjenih travnikov.
(11) Konkretne varstvene usmeritve za varstvo ekološko
pomembnega območja Nemški Rovt:
– potrebno je ohraniti gozdni rob na južnem delu območja
in tudi ostale omejke ter živice, ki predstavljajo linijske objekte
za orientacijo netopirjev.
(12) Varstvene usmeritve za varstvo posebnih varstvenih
območij (območij Natura 2000):
– Na Natura območjih se posege in dejavnosti načrtuje
tako, da se v čim večji možni meri ohranja naravna razširjenost
habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali živalskih vrst, ohra‑
nja ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih
tipov, njihove specifične strukture ter naravne procese ali ustre‑
zno rabo, ohranja ali izboljšuje kakovost habitata rastlinskih
in živalskih vrst, zlasti tistih delov habitata, ki so bistveni za
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najpomembnejše življenjske faze kot so zlasti mesta za raz‑
množevanje, skupinsko prenočevanje, prezimovanje, selitev in
prehranjevanje živali, ohranja povezanost habitatov populacij
rastlinskih in živalskih vrst in omogoča ponovno povezanost,
če je le‑ta prekinjena;
– pri izvajanju posegov in dejavnosti se izvedejo vsi možni
tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe,
rastline in živali ter njihove habitate čim manjši;
– čas izvajanja posegov, opravljanja dejavnosti ter drugih
ravnanj se kar najbolj prilagodi življenjskim ciklom živali tako,
da poseganje oziroma opravljanje dejavnosti ne sovpada, ali v
čim manjši možni meri, z obdobji, ko potrebujejo mir oziroma
se ne morejo umakniti, zlasti v času razmnoževalnih aktivnosti,
vzrejanja mladičev, razvoja negibljivih ali slabo gibljivih razvoj‑
nih oblik ter prezimovanja;
– čas izvajanja posegov, opravljanja dejavnosti ter drugih
ravnanj se kar najbolj prilagodi življenjskim ciklom rastlin tako,
da se omogoči semenenje, naravno zasajevanje ali druge
oblike razmnoževanja.
(13) Konkretne varstvene usmeritve za varstvo posebne‑
ga varstvenega območja Jelovica (območje Natura 2000):
– pri gradnji daljnovoda naj se čim manj posega v obmo‑
čje gozda;
– pri gradnji daljnovoda v gozdovih naj se prednostno
izkorišča že obstoječe koridorje;
– traso daljnovoda naj se locira čim bolj ob cesti, na že
degradirana območja;
– dela naj ne potekajo v razmnoževalnem obdobju živali
od marca do septembra;
– pri gradnji daljnovoda naj se pušča večje število odmrlih
in suhih dreves ter mrtvega lesa;
– deli prizadete površine naj se po končanih delih sanirajo
tako, da se vzpostavi prvotno stanje oziroma se temu čim bolj
približa;
– za deponiranje odvečnega gradbenega in odkopnega
materiala naj se izberejo ustrezna (za to določena) mesta zunaj
območja Jelovice.
(14) Konkretne varstvene usmeritve za varstvo posebne‑
ga varstvenega območja Ratitovec (območje Natura 2000):
– pri gradnji daljnovoda v gozdovih naj se prednostno
izkorišča že obstoječe koridorje;
– trasa daljnovoda naj čim manj posega na varovano
območje;
– traso daljnovoda naj se locira čim bolj ob cesti, na že
degradirana območja;
– deli prizadete površine naj se po končanih delih sanirajo
tako, da se vzpostavi prvotno stanje oziroma se temu čim bolj
približa;
– za deponiranje odvečnega gradbenega in odkopnega
materiala naj se izberejo ustrezna (za to določena) mesta zunaj
območja Ratitovec.
(15) Konkretne varstvene usmeritve za varstvo posebnega
varstvenega območja Nemški Rovt (območje Natura 2000):
– potrebno je ohraniti gozdni rob na južnem delu območja
in tudi ostale omejke ter živice, ki predstavljajo linijske objekte
za orientacijo netopirjev.
(16) Konkretne varstvene usmeritve za varstvo posebne‑
ga varstvenega območja Bohinjska Bistrica (območje Natura
2000):
– stojna mesta nosilnih stebrov daljnovoda naj se locirajo
izven območja ohranjenih travnikov;
– odvečen odkopni material naj se deponira na ustrezno
izbranih deponijah izven območja ohranjenih travnikov.
(17) Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo
usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot
in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti
navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice
za Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo daljnovoda
RTP Železniki–RTP Bohinj« (ZRSVN, OE Kranj, avgust 2005),
ki so priloga temu odloku.
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27. člen
(varovanje tal)
(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da so prizadete čim
manjše površine. Površine, ki so bile med gradnjo razgaljene
je treba ponovno zatraviti oziroma zasaditi. Pri ravnanju med
gradnjo je treba upoštevati:
– pri izvedbi ozemljitve posameznih stebrov je treba vse
izkopane jarke ponovno zasuti, površinsko komprimirati, mini‑
malno humuzirati in zatraviti;
– vse posege zaradi ozemljitve je treba po končani izvedbi
vzpostaviti v prvotno stanje;
– pri kopanju jarkov za ozemljitve v hribovitem in gri‑
čevnatem terenu je treba paziti, da ne pride do preusmeritev
površinskih in talnih vod v pogojno stabilne hribine, kar bi po‑
sledično lahko povzročilo zemeljske usade in plazove.
(2) Predvidi se zaščita pred erozijo, utrditev terena in
urejeno odvodnjavanje površinskih voda.
(3) Predvideno je ločeno začasno deponiranje in način
varovanja pred zdrsom zemljine.
(4) Sestavni del načrtovanja je tudi sanacija prizadetih
površin (izkopi, profili in drugo). V sklopu izdelave projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja je treba določiti način upora‑
be rodovitnega dela prsti. Prst se mora odstraniti in začasno
deponirati tako, da se ohrani njena plodnost in količina. Prst je
treba uporabiti za sanacijo poškodovanih in degradiranih tal
po gradnji.
28. člen
(varovanje voda in zaščitni ukrepi)
(1) Trasa daljnovoda prečka vodotoke Butanica, Grme‑
čica, Roselpoharska grapa, Danjavska grapa, Zabrška grapa,
Štajnpoh, Plenšak in Dašnica ter njihove neimenovane pritoke.
Pri določitvi stojnih mest daljnovoda naj se na območjih, kjer ni
prostorskih omejitev v čim večji možni meri upošteva varovanje
priobalnega zemljišča, ki pri navedeni vodotokih sega 5 m od
meje vodnega zemljišča oziroma zgornjega roba brežine.
(2) Zaradi gradnje daljnovoda ali drugih posegov znotraj
ureditvenega območja se kakovost voda in vodni režim na
vplivnem območju ne smeta poslabšati.
(3) Pri izkopih gradbenih jam za temelje stebrov ter jarkih
kablovoda je potrebno preprečiti morebitna izlitja nevarnih sno‑
vi v gradbeno jamo oziroma podtalnico.
(4) Na območju vodovarstvenih pasov vodnih virov je tre‑
ba upoštevati varstvene režime in ukrepe določene z Odlokom
o varstvu virov pitne vode (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/89;
Uradni list RS, št. 34/90, 20/91, 20/94, 47/98, 48/00, 43/03).
(5) Pri izgradnji in obratovanju daljnovoda je potrebno
upoštevati vse ukrepe, ki jih je predpisala Analiza tveganja za
onesnaženje, ki jo je izdelal Geologija d.o.o. Idrija.
(6) Za poseganje na ogrožena območja (erozijska, plazo‑
vita in plaziva območja) je pri izdelavi projektne dokumentacije
potrebno upoštevati določbe 87.–89. člena Zakona o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02) in gradnjo načrtovati tako, da se
ogroženost območja ne bo povečala.
(7) Podzemno prečkanje kablovoda neimenovanega po‑
toka, desnega pritoka Save Bohinjke mora biti načrtovano pod
naslednjimi pogoji:
– teme zaščitne cevi električnega voda mora biti na globi‑
ni minimalno 1,0 m pod dnom struge pri urejenih in 1,5 m pod
dnom struge pri neurejenih vodotokih;
– na tej globini mora zaščitna cev potekati med zgornjima
robovoma obeh brežin ter še 3 do 5 m na vsako stran;
– na območju križanja morajo biti dno struge in brežine
vodotoka ustrezno zavarovane;
– vsa križanja daljnovoda z vodotoki morajo biti v projektni
dokumentaciji jasno označena in obdelana, projekt za pridobi‑
tev gradbenega dovoljenja pa mora vsebovati opis križanja,
pregledno situacijo z vrisanim križanjem v M 1:5000, geodetski
posnetek struge vodotoka v območju križanja z vrisanim vodom
v M 1:500 ali 1:250, prečni profil vodotoka na območju križanja
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z vrisanim vodom v ustreznem merilu, detajl zavarovanja stru‑
ge v območju križanja ter detajl polaganja električnega voda na
vodnih oziroma priobalnih zemljiščih;
– v projektni dokumentaciji je potrebno predvideti trajna
točkovna obeležja območij križanj;
– za vsako prečkanje vodotoka mora investitor skleniti
pogodbo o ustanovitvi služnosti.
(8) Morebitne začasne deponije viškov odkopnega ma‑
teriala je v času gradnje treba urediti tako, da se ne pojavlja
erozija in da ni oviran odtok zalednih voda. Po končani gradnji
je potrebno odstraniti vse ostanke začasnih deponij in vse z
gradnjo prizadete površine ustrezno urediti.
29. člen
(varovanje kulturne dediščine)
(1) Upoštevajo se naslednji splošni pogoji in usmeritve za
varstvo arheoloških ostalin:
– kolikor se pri izkopu za temelje stebrov naleti na najdbe
izven varovanih vrednot, je potrebno pridobiti kulturno varstve‑
ne pogoje za posege v zemeljske plasti skladno z varstvenim
režimom za arheološko dediščino,
– izvedbo zaščitnih izkopavanj potencialno odkritih naj‑
dišč, vključno z vsemi poizkopalnimi postopki,
– izvedba predhodnih arheoloških terenskih pregledov na
lokaciji stebrov in predvidenih dovoznih poti.
(2) Objekte in območja kulturne dediščine se varuje pred
poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo – čez objekte
in območja kulturne dediščine ne smejo potekati gradbiščne
poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve
vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, energetska in
telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za
deponijo viškov materialov in podobno.
(3) Investitor je dolžan pred postopkom pridobivanja
mnenj izdelati vizualizacijo predvidenega stanja prostora po
izgradnji načrtovanega posega, po končani gradnji (v postopku
pridobivanja uporabnega dovoljenja) pa mora zagotoviti izdela‑
vo foto in video posnetkov stanja prostora iz istih mest, kot so
bili narejeni posnetki za vhodne podatke.
(4) Na območju se nahajajo naslednja območja in objekti
kulturne dediščine
– OKV št. 2: Območje kompleksnega varstva Bohinj
– OKV št. 56: Območje kompleksnega varstva Zgornja
Selška Dolina
– EŠD 12620: Spodnje Danje – Kulturna krajina Sorica
– Danje – Torka
– EŠD 2249: Prtovč – Cerkev Marije Pomočnice
– EŠD 20462: Spodnje Danje – Vas
– EŠD 2287 Spodnje Danje – Cerkev sv. Marka
– EŠD 32: Bohinjska Bistrica – Arheološko najdišče Aj‑
dovski Gradec
– EŠD 12107: Ravne v Selški dolini – Zaselek.
(5) V oddaljenosti 100 m na vsako stran obravnavanega
plana pa se nahajajo še naslednji objekti kulturne dediščine:
– trasa daljnovoda:
– EŠD 12109: Sorica – Vas v oddaljenosti minimalno
75 m od koridorja
– EŠD 11168 Bohinjska Bistrica – Železniška postaja v
oddaljenosti minimalno 25 m od koridorja
– EŠD 15239 Nemški Rovt – Rovt Strme v oddaljenosti
minimalno 110 m od koridorja
– dostopne poti:
– EŠD 12067 Ravne v Selški dolini – Hiša Ravne 8 v
oddaljenosti minimalno 19 m od dostopne poti
– EŠD 12065 Ravne v Selški dolini – Domačija Ravne 5
v oddaljenosti minimalno 15 m od dostopne poti
– EŠD 21268 Prtovč – Spominska plošča požgani vasi
v oddaljenosti minimalno 27 m od dostopne poti
– EŠD 21269 Prtovč – Spomenik padlim v NOB v od‑
daljenosti minimalno 10 m od dostopne poti
– EŠD 15239 Nemški Rovt – Rovt Strme v oddaljenosti
minimalno 110 m od dostopne poti.

Št.

58 / 27. 7. 2009 /

Stran

8163

(6) Ureditveno območje daljnovoda z dostopnimi potmi
leži na nekaterih objektih kulturne dediščine. Poleg tega na
nekaterih odsekih daljnovod poteka v bližini objektov ali ob‑
močij kulturne dediščine tako, da vpliva predvsem na njihovo
vizualno pomembnost v prostoru. Potek trase daljnovoda po
navedbah okoljskega poročila delno degradira celovitost objek‑
tov in območij kulturne dediščine v prostoru, in sicer predvsem
z oviranjem pogledov na objekte kulturne dediščine zaradi ste‑
brov in žic daljnovoda. Pri načrtovanju in gradnji obravnavnega
daljnovoda se pri mikrolokaciji stebrov upošteva predvsem
omilitvene ukrepe za vizualno čim manjšo izpostavljenost dalj‑
novoda ter postavitev stebrov; le‑ti naj bodo čim nižji in nape‑
njanja žic izvede na način, da pogledi na pomembne objekte
in območja kulturne dediščine, ki so predvsem:
– EŠD 12620 Spodnje Danje – Kulturna krajina Sonca –
Danje – Torka,
– EŠD 20462 Spodnje Danje – Vas,
– EŠD 2287 Spodnje Danje – Cerkev sv. Marka,
– EŠD 2249 Prtovč – Cerkev Marije Pomočnice)
niso okrnjeni.
Trasa daljnovoda je zasnovana tako, da se kar najbolj
odmakne od cerkve sv. Marka, in sicer v globel na tlorisni od‑
daljenosti preko 130 m. Višinska razlika med nivojem cerkve sv.
Marka in trase daljnovoda je ca. 80 m. Število in višina stebrov
je prilagojena reliefu preko katerega poteka daljnovod. Pri raz‑
mestitvi stebrov je bila upoštevana tudi vidna izpostavljenost,
kar pomeni, da so stebri načrtovani tako, da ne presegajo vi‑
šinskega nivoja cerkve sv. Marka. Višine stebrov se prilagodijo
dejanskemu stanju reliefa in predpisani varnostni višini in se
spreminjajo od stebra do stebra. Stebri v območju cerkve sv.
Marka ne bodo presegali višine 30 m. Gozdni posek izveden po
trasi je toliko oddaljeno od cerkve, da vizualno z njenega nivoja
ni viden. Prav tako zaradi konfiguracije terena ne bo vidna po‑
seka s cestnega križišča Sonca – Danje in zaradi nižjih stebrov
le‑ti ne bodo vidni. V času gradnje so možne najdbe potenci‑
alnih arheoloških ostalin, predvsem v območju registriranega
arheološkega najdišča EŠD 32 Bohinjska Bistrica – Arheološko
najdišče Ajdovski Gradec.
Za zmanjšanje vplivov plana na objekte in območje KD se
upoštevajo omilitvene ukrepi.
(7) Postavitev stebrov daljnovoda naj bo v skladu z omili‑
tvenimi ukrepi oziroma tako, da ne motijo ali zastirajo pogledov
in značilnih pogledov vedut in tako ne zmanjšujejo vizualnih ter
bivanjskih kakovosti v krajini.
(8) Po celotni trasi naj bodo stebri daljnovoda transparen‑
tni in pobarvani z ustrezno barvo, ki naj se ravna po predhodni
presoji barve ozadja v najdaljšem obdobju leta, na katero se
bodo stebri projicirali.
(9) Investitor mora zagotoviti:
– rezervatno varstvo arheološke dediščine na celotnem
območju trase daljnovoda;
– pripravo strokovnih podlag, ki bodo obsegale arheološki
terenski pregled zaradi določitve možnih arheoloških točk na
lokacijah stebrov, kjer se le‑te štejejo za potencialna arheološka
območja. Na osnovi strokovnih podlag bodo naknadno določeni
morebitni pogoji za varstvo;
– izvedbo zaščitnih izkopavanj potencialno odkritih naj‑
dišč, vključno z vsemi poizkopavalnimi postopki;
– stalen arheološki nadzor nad vsemi zemeljskimi deli.
(10) Na območju arheološke dediščine se je skladno z
navedbami okoljskega poročila potrebno izogibati poseganju
v zemeljske plasti z arheološkimi ostanki. Zemeljska dela so
možna pod arheološkim nadzorom, ki v primeru najdb preide
v zaščitna izkopavanja. Zemeljska dela se izvaja tako, da
ne bodo ogroženi eventualni arheološki predmeti (preprečiti
vibracije, obsežne izkope itd.). V primeru arheoloških najdb se
nemudoma obvestiti območno enoto Zavoda za varstvo kultur‑
ne dediščine ter do nadaljnjega prekine vsa zemeljska dela.
Ohranja se poglede iz okolice na vedutno izpostavljene enote
arheološke kulturne dediščine. Infrastrukturni vodi se izogibajo
arheološkemu območju. Investitor mora zagotoviti rezervatno
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varstvo kulturne dediščine na trasi daljnovoda in pripravo stro‑
kovnih podlag, ki bodo obsegale arheološki terenski pregled
zaradi določitve možnih arheoloških točk na lokaciji stebrov in
predvidenih novih dovoznih poti.
30. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Med gradnjo in obratovanjem daljnovoda ne smejo biti
presežene predpisane ravni hrupa, upoštevani pa morajo biti
ukrepi za varovanje pred hrupom.
(2) Pri delu se lahko uporabljajo le stroji in naprave, ki
so redno vzdrževani in zato ne presegajo dovoljenih vrednosti
emisij hrupa za stroje in naprave, ki obratujejo na prostem v
skladu z določili Pravilnika o emisiji hrupa strojev, ki se upora‑
bljajo na prostem.
(3) Kolikor se bo v postopku priprave projekta za pridobi‑
tev gradbenega dovoljenja za načrtovani daljnovod ugotovilo,
da bo hrup gradnje pred fasadami najbližjih sosednjih objektov
presegal zakonsko določene mejne ravni hrupa za odgovarja‑
jočo stopnjo varstva pred hrupom, je treba hrup s tehničnimi in
drugimi ukrepi zmanjšati pod dopustne ravni v skladu z določili
Odloka o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.
(4) Če se na določenih mestih hrupa zaradi gradnje s
tehničnimi ukrepi ne bo dalo znižati pod mejne ravni hrupa,
se lahko gradnja organizira na način, da ne bodo presežene
kritične ravni hrupa, za preseganje mejnih ravni hrupa pa je
potrebno pred začetkom gradnje pridobiti dovoljenje ministrstva
za okolje in prostor za začasno čezmerno prekoračevanje mej‑
nih vrednosti v skladu s 94. členom Zakona o varstvu okolja.
31. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)
(1) Vsi objekti in naprave nazivne napetosti nad 1 kV, ki
predstavljajo vire elektromagnetnih sevanj, morajo biti načrto‑
vani in izvedeni tako, da bodo vplivi na okolje čim manjši.
(2) Na podlagi idejnega projekta je izdelana analiza ele‑
ktromagnetnega sevanja v kateri so opredeljena območja se‑
vanja in preverjena razmestitev stebrov, katere ugotovitve se
upošteva skladno z Odlokom o elektromagnetnem sevanju v
naravnem in življenjskem okolju.
(3) Na območju občinskega podrobnega prostorskega
načrta je varovalni koridor daljnovoda 2 x 15,0 m, varovalni
koridor kablovoda pa 2 x 6,5 m, kar zagotavlja, da pri objektih,
ki so izven koridorja dovoljene mejne vrednoti za elektroma‑
gnetno sevanje za I. območje varstva pred sevanji niso preko‑
račene. Na ta način je zagotovljeno varstvo zdravja ljudi pred
čezmernim elektromagnetnim sevanjem.
(4) Obstoječi viri elektromagnetnega sevanja v ureditve‑
nem območju so lahko predvsem:
– razdelilne transformatorske postaje RTP Bohinj in RTP
Železniki
– srednje napetostni daljnovod napetosti 20 kV.
V Sloveniji našteti viri elektromagnetnega sevanja po
opravljenih meritvah ne povzročajo čezmernih ravni, če so
objekti zgrajeni izven varovalnih pasov za varstvo zdravja ljudi
zaradi možnih negativnih vplivov elektromagnetnega sevanja.
(5) V skladu z javnimi podatki o meritvah elektromagne‑
tnega sevanja so te oddaljenosti naslednje:
– 20 in 35 kV daljnovod: dovoljene vrednosti za EMS na
območju 20 in 35 kV daljnovoda niso prekoračene, zato se
upošteva varovalni pas daljnovodov;
– 110 kV daljnovod: dovoljene vrednosti za EMS so na
območju 110 kV daljnovoda presežene na oddaljenosti od 11
do 16 metrov od osi daljnovoda, kar je odvisno od tipa daljno‑
voda;
– TP napetosti 35/20 kV: za RTP velja, da morajo biti
skladno z zakonodajo ograjene, izven ograje RTP so vre‑
dnosti EMS enake EMV daljnovodov, ki jih napajajo. Pri RTP
35/20 kV izven ograjenega območja ni pričakovati čezmernih
ravni EMS.
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(6) Obstoječi razdelni transformatorski postaji RTP Bohinj
in RTP Železniki sta napetosti 35/20 kV. Javni podatki, ki so
na voljo o meritvah elektromagnetnega sevanja in jih navaja
okoljsko poročilo TP napetosti 35/20 kV, kažejo, da mejne vre‑
dnosti za EMS izven ograjenega območja niso presežene, saj
daljnovodi napetosti 20 kV in 35 kV ne povzročajo čezmernih
ravni EMS v okolju.
(7) Glede na navedene podatke, da se na načrtovanem
ureditvenem območju v obstoječem stanju na delu plana na‑
haja 20 kV daljnovod ter obstoječi RTP (Bohinj in Železniki)
napetosti 20/35 kV, v obstoječem stanju mejne vrednosti za
EMS niso prekoračene.
(8) Kolikor Upravljavec virov elektromagnetnega sevanja
dovoli gradnjo tudi v varovalnih pasovih virov EMS, se objekti
v teh pasovih lahko gradijo le v primeru, da mejne vrednosti za
EMS za I. stopnjo (bivalno okolje) za načrtovane objekte niso
presežene.
32. člen
(varstvo zraka)
(1) Gradnja mora biti organizirana in izvajana tako, da se
kar najbolj prepreči dodatno onesnaženje zraka.
(2) Za kar največje preprečevanje in zmanjšanje nega‑
tivnih vplivov je med gradnjo potrebno upoštevati naslednje
ukrepe:
– vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin v
suhem in vetrovnem vremenu,
– preprečevanje nekontroliranega raznašanja materiala z
gradbišč, tudi s čiščenjem vozil pri vožnji z gradbišč na javne
prometne površine in pokrivanjem odpadnih materialov, ki jih
prevažajo,
– pri gradnji se lahko uporabljajo le redno in pravilno
vzdrževani gradbeni stroji, tako da povzročajo čim manjšo
emisijo snovi v zrak ter le tista tovorna vozila, ki so registrirana
za vožnje v cestnem prometu,
– upoštevanje vremenskih razmer med gradnjo,
– upoštevanje emisijskih norm za gradbeno mehanizacijo
in vse naprave, ki se uporabljajo med gradnjo.
33. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi gradnje
in obratovanja daljnovoda ne bo poslabšala.
(2) Varstvo pred požarom se zagotavlja z zadostnimi od‑
miki vodnikov od objektov in ustreznim vzdrževanjem trase.
(3) Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovolje‑
nja se upoštevajo predpisi s področja varstva pred požarom.
34. člen
(ukrepi za obrambo)
(1) Ureditveno območje občinskega podrobnega prostor‑
skega načrta ne posega v območje ali objekte pomembne za
obrambo, zato posebni ukrepi za obrambo niso predvideni.
(2) Na celotni trasi se rezervira en par optičnih vlaken v
zaščitni vrvi za obrambne potrebe s priključki oziroma odcepi, ki
se določajo v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega
dovoljenja.
35. člen
(varstvo pred naravnimi nesrečami)
Pri dimenzioniranju stebrov se upošteva 6. stopnjo inten‑
zitete v potresnih območjih.
VII. ETAPNOST IZVEDBE
36. člen
(etapnost izvedbe)
(1) Daljnovod je potrebno zgraditi od RTP Železniki do
RTP Bohinj.
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(2) Pred začetkom gradnje na lokaciji posameznega ste‑
bra daljnovoda se uredi dostopna pot do njega.
(3) Prestavitve oziroma preureditve obstoječe infrastruk‑
ture se praviloma izvedejo pred montažo vodnika daljnovoda,
razen kjer je to potrebno izvesti pred temeljenjem stebrov.
(4) Postopnost gradnje daljnovoda je možna in je odvisna
od organizacije gradnje in se določi v projektu za izvedbo.
Gradbišča se lahko odpirajo na več stojnih mestih stebrov
hkrati.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
37. člen
(spremljanje in nadzor)
(1) Investitor zagotovi celosten načrt za spremljanje in
nadzor med gradnjo in obratovanjem daljnovoda, kakor je
določeno v okoljskem poročilu.
(2) Pri določitvi spremljanja in nadzora se smiselno upo‑
števajo točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih,
kjer je to mogoče se spremljanje in nadzor prilagodita in uskla‑
dita z drugimi obstoječimi občinskimi in lokalnimi spremljanji
stanj kakovosti okolja. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin
okolja se zagotovi vsaj tolikšno število točk nadzora, da se
pridobi utemeljena informacija o stanju posamezne sestavine
okolja. Točke spremljanja emisije hrupa in elektromagnetnega
sevanja v okolje morajo biti izbrane skladno z določili pravilni‑
kov, ki določajo način izvedbe prvih meritev hrupa in elektro‑
magnetnega sevanja ter obratovalnega monitoringa hrupa in
elektromagnetnega sevanja.
(3) V času gradnje in obratovanja daljnovoda se predvidijo
naslednji ukrepi:
– Ukrepi za zaščito med gradnjo na celotni trasi daljno‑
voda:
Med gradnjo se morajo ukrepi izvajati na celotnem ob‑
močju gradbišča, transportnih poteh in drugih manipulativnih
površinah, ki so v povezavi s predvidenimi posegi ob gradnji
daljnovoda.
– Gradbišče mora biti organizirano tako, da je verjetnost
onesnaženja zmanjšana na najmanjšo možno mero.
– Posegi v tla naj se izvajajo tako, da bo prizadeta čim
manjša površina tal.
– Posegi v tla naj se opravljajo pod stalnim nadzorom
vodje gradbišča.
– Za začasne prometne in gradbene površine naj se
prednostno uporabijo obstoječe infrastrukturne in druge ma‑
nipulativne površine. Tudi te površine morajo biti opredeljene
(določene) pred začetkom izvajanja del.
– Pri gradnji se smejo uporabljati le tehnično ustrezna
vozila in naprave; predvsem je potrebno redno preverjati mo‑
rebitno puščanje motornih olj ipd.
– V primeru izteka goriv in maziv je potrebno vso one‑
snaženo zemljino takoj odstraniti. Na razpolago mora biti tudi
dovolj absorpcijskih sredstev.
– Za primere nesreče z razlitjem ali razsutjem nevarnih
tekočin ali drugih materialov je potrebno ravnati skladno z
določbami Pravilnika o ravnanju z odpadki. V primeru nesreče
je potrebno takoj izkopati onesnaženo zemljino in jo deponirati
na ustrezno lokacijo ter predati pooblaščeni organizaciji za
ravnanje s tovrstnimi odpadki.
– Kolikor bo oskrba transportnih vozil in drugih naprav
potekala na območju gradbišča, transportnih in drugih mani‑
pulativnih površin, morajo biti te površine utrjene (betonske
ploščadi brez odtokov). Pretakališčne površine morajo imeti
lovilno skledo, ki zadrži maksimalen volumen predvidenega
razlitja (npr. 200 l sod goriva).
– Sanitarije na gradbišču, razen kemičnih stranišč ali
sanitarij z odvajanjem v kanalizacijo, niso dovoljene.
– Izvajalci, nadzorno osebje, delavci in vsi, ki prihajajo
na območje izvajanja del pri gradnji predvidenega objekta,
morajo biti seznanjeni z ukrepi varstva podzemnih voda.
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– V zemeljske nasipe in tampone se ne sme vgrajevati
materialov, ki bi lahko (z izpiranjem izluženjem ipd.) onesnažili
podzemno vodo.
– Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse ostanke
deponije, ki so nastale v tem času.
– Ukrepi za zaščito med obratovanjem objekta:
Ukrepi so mišljeni za vzdrževalna dela na območju trase
daljnovoda (sečnja z motorno žago, delo s stroji ni več pred‑
videno).
– Točenje goriva v motorno žago znotraj vodovarstvenih
pasov ni dovoljeno.
– Mazalno olje za vzdrževanje verige motorne žage
mora biti ustrezne kvalitete oziroma sestave (biodegradabilna
organska olja), ki se ga lahko uporablja na vodovarstvenih
območjih.
– V primeru izteka goriv in maziv je potrebno vso one‑
snaženo zemljino takoj odstraniti.
– Za primere nesreče z razlitjem ali razsutjem nevarnih
tekočin ali drugih materialov je potrebno ravnati skladno z
določbami Pravilnika o ravnanju z odpadki. V primeru nesreče
je potrebno takoj izkopati onesnaženo zemljino in jo deponirati
na ustrezno lokacijo ter predati pooblaščeni organizaciji za
ravnanje s tovrstnimi odpadki.
– Ukrepi za zaščito podtalnice na vodovarstvenih obmo‑
čjih:
– Znotraj vodovarstvenega območja točenje goriv ni
dovoljeno.
– V času neuporabe delovnih strojev (npr. čez noč), ti
ne smejo stati znotraj vodovarstvenega območja.
– Upoštevati je potrebno pogoje, ki jih določa Odlok
o varstvu virov pitne vode (Uradni vestnik Gorenjske, 6/1989).
– Dodatni ukrepi za zaščito podtalnice na najožjem vodo‑
varstvenem območju Sorica 2 v fazi gradnje:
– Zemeljska in druga gradbena dela naj se izvedejo v
sušnem obdobju.
– Gradnja novih poti in širitev obstoječih na tem obmo‑
čju ni dovoljena.
– Gradbena dela znotraj najožjega varstvenega ob‑
močja naj bi bila opravljena v času okoli 30 delovnih dni. V
obdobju gradbenih del v najožjem varstvenem območju, naj se
vzpostavi monitoring vode na izviru Sorica 2. Vzorčuje naj se
dvakrat tedensko (oziroma se ustrezno prilagodi glede na čas
gradbenih del). V okviru analize naj se določi motnost vode,
mineralna olja in mikrobiologijo.
– Za čas gradbenih del znotraj najožjega varstvenega
območja Sorica 2, naj se preuči možnost, da bi izklopili izvir
Sorica 2 in bi oskrba temeljila le na izviru Ron.
– V času gradbenih delih v najožjem varstvenem pasu
je obvezen stalen hidrogeološki nadzor.
– V času neuporabe delovnih strojev (npr. čez noč), ti
ne smejo stati znotraj vodovarstvenega območja.
– Gorivo je obvezno točiti izven vodovarstvenega ob‑
močja.
– Izvajalec mora imeti pripravljena absorbcijska sred‑
stva za sanacijo morebitnega onesnaženja z mineralnimi olji.
(7) Dodatni ustrezni zaščitni ukrepi, ki jih mora investitor
izvesti na podlagi rezultatov spremljanja in nadzora, so:
– dodatne tehnične in prostorske rešitve;
– dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve;
– sanacije poškodovanih območij, naprav in drugih pro‑
storskih sestavin;
– sprememba rabe prostora;
– posegi v tla se opravljajo pod stalnim nadzorom vodje
gradbišča;
– drugi ustrezni ukrepi.
38. člen
(dodatne obveznosti investitorja in izvajalca)
(1) Na območju naravnih vrednot ali v njihovi neposredni
bližini je ob morebitnih posegih, ki bi lahko kakor koli ogrozili
območje, potrebno zagotoviti naravovarstveni nadzor Zavoda
Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Kranj.
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(2) Dovozne poti do stebrov daljnovoda morajo; kar se da
najbolj; potekati po obstoječih cestah in vlakah. Po izvedenih
gradbenih delih je potrebno površine v čim večji meri vrniti v
stanje pred posegom, razen na območjih, kjer so s tem odlo‑
kom določene drugačne ureditve.
(3) Dovozne poti, ki so bile narejene izključno zaradi mon‑
taže in za poznejša vzdrževalna dela ne bodo več potrebne, se
ponovno uredijo v tako stanje, kakršno je bilo pred gradnjo daljno‑
voda, razen če se investitor z lastnikom ne dogovori drugače.
(4) Morebitni odvečni odkopni material, ki bi nastal pri
gradnji, se ne sme odlagati v gozd.
(5) Začasna skladišča opreme daljnovoda lahko izvajalec
uredi le na zemljiščih, ki so znotraj ureditvenega območja iz
3. člena tega odloka.
(6) Po končani gradnji je potrebno sanirati morebitne po‑
škodbe, nastale zaradi gradnje na okoliškem gozdnem drevju
in na gozdnih prometnicah ter začasnih gradbenih površinah
in odstraniti ves neporabljen material.
(7) Na delih trase, kjer daljnovod križa oziroma se pribli‑
žuje sedanjemu 20 kV daljnovodu oziroma nadzemni nizkona‑
petostni mreži, je potrebno med gradnjo daljnovoda zagotoviti
primerne varnostne ukrepe. Odmiki, križanja oziroma pribli‑
ževanja morajo biti izvedeni v skladu z veljavnimi tehničnimi
predpisi in standardi.
39. člen
(organizacija gradbišča)
(1) Organizacija gradbišča je omejena na ureditveno ob‑
močje iz 1. člena tega odloka.
(2) Uredi se čiščenje oziroma pranje blata s koles vozil, ki
zapuščajo gradbišče.
(3) Za potrebe gradbišča se uporabljajo obstoječe ceste
in poti, novih dostopnih poti naj bo čim manj. Poleg obvezno‑
sti, navedenih v prejšnjih členih, so obveznosti investitorja in
izvajalca med gradnjo tudi:
– zagotovitev ustreznega motornega prometa in peš pro‑
meta po obstoječem omrežju cest in poti;
– ustrezna ureditev vseh cest, ki bi morebiti služile obvozu
ali prometu med gradnjo pred začetkom del, po končani gradnji
pa sanacija vseh poškodb;
– ustrezna zaščita infrastrukturnih objektov, naprav ter
drugih objektov, po končani gradnji pa sanacija poškodb;
– v primeru nezgode zagotovitev takojšnjega ukrepanja
ustrezno usposobljenih delavcev.
(4) Pri delih z gradbenimi stroji, dvigali in pri raznih mon‑
tažnih delih ter prevozu mora biti upoštevana najmanjša var‑
nostna razdalja približevanja faznim vodnikom.
40. člen
(odpadki)
(1) Gradbene odpadke, ki bodo nastali v času gradnje, je
potrebno na izvoru zbirati po vrstah odpadkov ter jih predajati
predvsem pooblaščenim zbiralcem in predelovalcem zaradi nji‑
hove ponovne uporabe, če to ne bo mogoče, pa pooblaščenim
odstranjevalcem gradbenih odpadkov.
(2) Pri gradnji in obratovanju posega bodo nastajali kot
odpadki tudi drevesa in grmovje. Drevesa je treba koristno
uporabiti kot surovine ali gorivo, vejevje, grmovje in korenine
dreves pa naj se uporabi za kompostiranje na mestu gradnje
ali v ustreznih kompostarnah.
41. člen
(razmejitev financiranja prostorske ureditve)
Razmejitev investicij med upravljavcem daljnovoda in
upravljavci državne, lokalne in energetske infrastrukture se
določi na podlagi predpisov, ki urejajo posamezno področje
infrastrukture.
42. člen
(razmejitev in primopredaja)
(1) Investitor daljnovoda mora poskrbeti za primopredajo
vseh objektov in naprav, ki jih v skladu z veljavno zakonodajo
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ne bo prevzel v upravljanje, in pripraviti ustrezne razmejitve ter
predati potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem.
(2) Po končani gradnji so upravljavci tiste infrastrukture,
ki ni daljnovod Železniki‑Bohinj (prometne in vodnogospodar‑
ske ureditve, komunalne, energetske in telekomunikacijske
naprave in vodi ter drugi vodi in naprave), dolžni le‑te prevzeti
v upravljanje in vzdrževanje.
43. člen
(dodatne obveznosti)
(1) Poleg obveznosti, navedenih v predhodnih členih, so
obveznosti investitorja in izvajalcev še:
– nadomestiti izpad dohodka od kmetijskih površin, ki
bodo začasno izvzete iz kmetijske rabe,
– pred začetkom gradnje evidentirati stanje obstoječe
infrastrukture skupaj z upravljavci,
– med gradnjo zagotoviti nemoteno komunalno in ener‑
getsko oskrbo objektov po obstoječih infrastrukturnih objektih
in napravah,
– kriti stroške zaradi zaščite, prestavitve, nadzora, za‑
količenja tras obstoječe infrastrukture in morebitnih poškodb,
prekinitev prometa, ki bi nastale zaradi gradnje daljnovoda,
– vzdrževanje vegetacije ob stebrih,
– ureditev dostopov do zemljišč in objektov, ki v ob‑
činskem podrobnem prostorskem načrtu niso opredeljeni, so
pa utemeljeni in zahtevani v postopku zaslišanja prizadetih
strank.
(2) Investitor mora kriti tudi nastale stroške, ki niso zajeti s
tem odlokom, a se kot vzrok njihovega nastanka ugotovi zaradi
izvajanje občinskega podrobnega prostorskega načrta.
(3) Med predstavniki Občine Železniki oziroma lokalne
skupnosti in investitorjem se do 30. 9. 2009 sklene pisni spo‑
razum o nadaljnjem sodelovanju do izgradnje daljnovoda. Pisni
sporazum štev. 01/2009 z dne 3. 6. 2009 je sestavni del prilog
Občinskega podrobnega prostorskega načrta.
IX. ODSTOPANJA
44. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Za lociranje daljnovodnih stebrov se upoštevajo ko‑
ordinate Gauss‑Kruegerjevega geodetskega sistema, ki so
določene v obrazložitvi občinskega podrobnega prostorskega
načrta. Dopustna so odstopanja oziroma tolerance od nave‑
denih na podlagi določil, navedenih v certifikatu geodetskega
načrta. Večja odstopanja so dopustna v skladu z določbami
drugega odstavka tega člena.
(2) Pri realizaciji občinskega podrobnega prostorskega
načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, tras, lo‑
kacij, višin, globin in dimenzij ter tehnologije gradnje objektov,
vodov, naprav in zasaditev, določenih z občinskim podrob‑
nim prostorskim načrtom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem
proučevanju energetskih, tehnoloških, geoloških, hidroloških,
geomehanskih in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki
so primernejše z energetsko‑tehničnega, prometnega, obliko‑
valskega in okoljevarstvenega vidika, s čimer pa se ne smejo
poslabšati prostorske in okoljske razmere, določene z občin‑
skim podrobnim prostorskim načrtom. Odstopanja ne smejo biti
v nasprotju z javnimi interesi in z njimi morajo soglašati organi
in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
(3) Vse dimenzije in ureditve, navedene v tem odloku,
se morajo natančneje določiti v projektni dokumentaciji za pri‑
dobitev gradbenega dovoljenja v skladu z določili občinskega
podrobnega prostorskega načrta.
(4) Napenjalni stebri se lahko pomikajo ± 15,0 m v smeri
ene izmed osi kota. V primeru premika kotnega stebra se do‑
pušča premik nosilnega stebra izven koordinat, vendar največ
za ± 10% od njega. Dovoljeni so tudi pomiki stebrov v osi dalj‑
novoda ± 25,0 m glede na določene koordinate stebrov.
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(5) Toleranca višine stebrov je ± 5% njegove višine. Za
stebre, kjer se bo zaradi večjih prečnih profilov terena upo‑
rabljalo različne noge stebrov je toleranca ± 10% njegove
višine.
X. OMILITVENI UKREPI
45. člen
(splošni omilitveni ukrepi)
(1) V območju površinskih voda je potrebno gradbena
dela izvajati vedno v suhem, da se ne povečuje kalnost voda,
kar se doseže z začasno in čim manj obsežno preusmeritvijo
toka površinske vode, ki se povrne v obstoječe stanje po kon‑
čanju gradbenih del. Pri gradbenih delih je treba onemogočiti
odlaganje prahu v vodno maso s preprečevanjem prašenja ter
iztekanje cementnega mleka v vodno maso s tesno zgraditvijo
opažev.
(2) Po vsakem posegu v primarno vodovodno omrežje ali
po ugotovitvi vpliva gradbenih del na kvaliteto pitne vode je tre‑
ba zagotoviti učinkovito dezinfekcijo vodovodnega omrežja.
(3) Ukrepi za zaščito tal
– Za preprečitev onesnaževanja tal z nevarnimi snovmi
(motorna olja, goriva, hidravlična olja ...) je treba pri gradnji
uporabljati le dobro vzdrževana vozila in gradbene stroje ter
za delavce napisati navodila za hitro in učinkovito ukrepanje v
primeru razlitja nevarnih snovi ter za pobiranje nevarnih snovi
zagotoviti ustrezne posode in absorbcijska sredstva.
– Pred začetkom gradnje je treba izdelati popis erozijsko
prizadetih tal v območju trase daljnovoda (15 m na vsako stran
daljnovoda).
– Vse travnate površine, ki so bile tekom gradnje priza‑
dete, je treba po končanju gradbenih del izravnati in povrniti v
prejšnje stanje ter zatraviti s sejanjem semen avtohtonih trav,
za kar se v fazi priprave projekta pripravi poseben načrt. Tla
na mestu gradnje stebrov je treba po končanju gradbenih del
povrniti v osnovno stanje, na gozdnih površinah pa tudi zasaditi
z avtohtono grmovno vegetacijo.
(4) Pri prevozu gradbenih odpadkov je treba le te na
tovornih vozilih pokriti, preden tovorna vozila zapustijo mesto
gradnje, da se preprečuje padanja delcev gradbenih odpadkov
s tovornih vozil na prometnice v času prevoza odpadkov, kar
povečuje emisije prahu v zrak, predvsem v suhem in vetrovnem
vremenu.
(5) Ukrepi za zaščito pred hrupom:
– Pred začetkom gradnje je treba zagotoviti meritve hru‑
pa obstoječega stanja v naseljih Bohinjska Bistrica, Sorica in
Železniki ter pri načrtovanju izvajanja gradbenih del upoštevati
obstoječe ravni hrupa, predvsem pri načinu izvajanja helikop‑
terskih prevozov.
– V času gradbenih del je treba uporabljati gradbeno
mehanizacijo in tovorne žičnice s tako zvočno močjo in maksi‑
malno toliko časa na dan, da dovoljene ravni kazalcev hrupa
ne bodo presežene.
– Platoje za helikopterske prevoze je potrebno locirati mi‑
nimalno 150 m stran od najbližjih stanovanjskih hiš ter prelete
organizirati tako, da ne potekajo čez naselja.
(6) Kolikor upravljavec daljnovoda dovoli gradnjo v varo‑
valnih pasovih daljnovoda, se stanovanjski objekti v teh paso‑
vih lahko gradijo le v primeru, da mejne vrednosti za elektroma‑
gnetno sevanje za I. območje varstva pred elektromagnetnim
sevanjem (bivalno okolje) za te stanovanjske objekte niso
presežene.
(7) Na območju pričakovanih podzemnih naravnih vrednot
je velika možnost odkritja geomorfoloških naravnih vrednot.
Za celotno območje velja, da je v primeru odkritja jam med
izvajanjem del potrebno upoštevati Zakon o varstvu podzemnih
jam. V skladu z 22. členom Zakona o varstvu podzemnih jam
in 74. členom Zakona o ohranjanju narave je lastnik zemljišča,
na katerem je bila med gradnjo objektov odkrita jama, ali fizična
ali pravna oseba, ki izvaja dejavnost med katero je prišlo do
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najdbe, dolžan omogočiti raziskavo jame. Najdbo mora najditelj
prijaviti ministrstvu. Hkrati mora jamo zaščititi pred uničenjem,
poškodbo ali krajo.
(8) Pred začetkom gradnje je treba izdelati geološko ge‑
omehansko študijo za traso daljnovoda, ki poteka v območju
protierozijskih ukrepov ter v njej natančno določiti specifične
protierozijske ukrepe za čas gradnje.
(9) V času obratovanja daljnovoda je treba zagotoviti redni
letni pregled stabilnosti tal na trasi daljnovoda ter v primeru
ugotovitve napredovanja erozijskih žarišč ustrezno ukrepati.
(10) Za območja varovalnih gozdov je treba upoštevati
omilitvene ukrepe, ki jih bo določilo Ministrstvo pristojno za goz‑
dove v dovoljenju za posege na območju varovalnih gozdov.
(11) Ukrepi za zaščito zraka
– Emisije prahu na gradbiščih je treba preprečevati v
času gradnje z vlaženjem sipkih gradbenih materialov in ma‑
kadamskih transportnih poti v suhem in vetrovnem vremenu
ter preprečevati raznos zemlje in blata iz gradbišč na prome‑
tnice z zagotavljanjem čiščenja koles vozil preden ta zapustijo
gradbišče.
– Pri prevozu gradbenih odpadkov je treba le te na to‑
vornih vozilih pokriti, preden tovorna vozila zapustijo mesto
gradnje, da se preprečuje padanja delcev gradbenih odpadkov
s tovornih vozil na prometnice v času prevoza odpadkov.
(12) Ukrepi za varovanje narave:
– Na območju trase je med stebri SM1 – SM28, SM 60 –
SM 69, SM 72 – SM 79, SM 89 – SM112 na gozdnatih območjih
zaradi varovanja gozdnih habitatnih tipov potrebno upoštevati
enake omilitvene ukrepe, ki smo jih določili za upoštevanje
v Natura območju Ratitovec. Novo izdelane poti na območju
travišč na zgoraj navedeni trasi, ki po končani gradnji ne bodo
več v uporabi, je potrebno splanirati in zatraviti z avtohtonimi
travnimi mešanicami (seneni drobir sena iz okoliških travnikov).
Po izvedbi gradnje stebrov je potrebno zemljišče okrog stebrov
povrniti v prvotno stanje.
– Na območju trase kablovoda vzhodno od železniškega
nasipa železniške proge Bohinjska Bistrica je v dolžini 120 m
potrebno zaradi varovanja travniških habitatnih tipov upoštevati
enake omilitvene ukrepe kot smo jih določili za upoštevanje v
Natura območju Bohinjska Bistrica.
(13) Ukrepi za zaščito na območjih, ki so zavarovana kot
naravne vrednote:
Kjer bodo dela poteka na območjih, ki so zavarovana kot
naravne vrednote, je potrebno upoštevati varstvene in razvojne
usmeritve, ki so podane v Pravilniku o določitvi in varstvu na‑
ravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06).
Na hidroloških naravnih vrednotah veljajo ukrepi:
– Gradnja objektov, vključno z enostavnimi objekti, se
v primeru, da ni drugih prostorskih možnosti zunaj naravne
vrednote, izvaja tako, da se izkoristijo vse možne tehnične ali
druge rešitve, da se naravna vrednota ne poškoduje ter, da je
njena vidna podoba čim manj spremenjena.
– Objekte in naprave za različne namene se na naravni
vrednoti namešča oziroma se njihovo delovanje zagotavlja
tako, da se ne prekinja zveznosti vodnega toka, da se ne
spreminja ali vsaj bistveno ne spreminja količina vode in hitrost
pretoka, prostorska in časovna razporeditev voda, smer toka,
oblika in dno struge vodotoka, da se bistveno ne spremenijo
vidne in funkcionalne lastnosti naravne vrednote. Na slapiščih,
slapovih in v koritih se ohranja naraven pretok.
– Urejanje voda se izvaja sonaravno, tako da se v največji
možni meri ohranjajo vidne in funkcionalne lastnosti naravne
vrednote.
– Ne slabša se kvalitete vode, ne spreminja se tempera‑
ture vode. Onesnaženo vodo se prednostno očisti.
– Na naravno vrednoto se ne odlaga odpadkov.
– V obrežno vegetacijo se posega s sekanjem, obse‑
kavanjem, redčenjem, zasajanjem, tako da se bistveno ne
spremenijo fizikalne lastnosti obrežja.
(14) Na površinskih geomorfoloških naravnih vrednotah
veljajo tudi naslednji ukrepi:
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– Gradnja objektov, vključno z enostavnimi objekti, se
v primeru, da ni drugih prostorskih možnosti zunaj naravne
vrednote, izvaja tako, da se izkoristijo vse možne tehnične ali
druge rešitve, da se naravna vrednota ne poškoduje ter, da je
njena vidna podoba čim manj spremenjena.
– Zemeljska dela (izravnavanje, poglabljanje terena, na‑
sipavanje, zasipavanje) se na naravni vrednoti izvaja tako, da
se ohranjajo lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen
za naravno vrednoto ter, da je njena vidna podoba čim manj
spremenjena.
– Vibracije zaradi eksplozij ali iz drugih virov smejo biti
tolikšne, da ne ogrozijo stabilnosti naravne vrednote.
– Odpadkov in drugega materiala, vključno z odpadnim
izkopnim ali gradbenim materialom, se ne odlaga ali skladišči
na naravni vrednoti.
(15) Ukrepi za varovanje kulturne krajine:
– Za čim manjšo vidno izpostavljenost daljnovoda glede
na mikrolokacijo v prostoru je treba pri pripravi projekta za pri‑
dobitev gradbenega dovoljenja upoštevati zasnovo projektnih
rešitev za urbanistično in krajinsko arhitekturno oblikovanje.
(16) Ukrepi za varovanje zdravja ljudi:
– Pri križanjih trase kablovoda z vodovodom je treba
upoštevati minimalne odmike trase kablovoda od poteka vo‑
dovoda.
– Po vsakem posegu v primarno vodovodno omrežje (pre‑
stavitve vodovoda zaradi poteka kablovoda) ali po poslabšanju
kvalitete pitne vode zaradi izvajanja gradbenih del v VVO je tre‑
ba zagotoviti učinkovito dezinfekcijo vodovodnega omrežja.
– Pri gradnji daljnovoda v območju zajetja Nemški Rovt
mora gradnjo nadzorovati hidrogeolog.
– Pri gradnji daljnovoda v območju zajetja Nemški Rovt
je treba dnevno nadzorovati motnost pitne vode vodovoda
Nemški Rovt zaradi morebitnega vpliva gradbenih del na ka‑
ljenje vode.
– Investitor daljnovoda mora za nadzor nad pitno vodo
v času izvajanja gradbenih del v VVO Nemški Rovt in v VVO
zajetja Sorica 2 pred začetkom gradnje s pogodbo pooblastiti
upravljavca vodovoda ali ustrezno strokovno inštitucijo za kon‑
trolo kvalitete pitne vode na zajetjih:
– Nemški Rovt: motnost pitne vode vsak dan.
– Sorica 2: motnost vode, mineralna olja in mikrobiološke
preiskave 2‑krat tedensko.
46. člen
(omilitveni ukrepi za Natura območja)
(1) Natura območje Ratitovec:
– Na območju občinskega podrobnega prostorskega na‑
črta in v njegovi okolici na Natura območju Ratitovec se je
potrebno v času izvajanja sečnje in izvajanja gradbenih del s
stroji izogniti območij z obstoječimi gozdnimi jasami in gozdnim
čistinami z grmovno in zeliščno vegetacijo, in sicer z uporabo
obstoječih gozdnih poti, oziroma kjer se gozdnim jasam in
gozdnim čistinam ni mogoče popolnoma izogniti, naj se vanje
posega minimalno.
– Pri izvajanju sečnje gozda v koridorju daljnovoda na
Natura območju Ratitovec naj se ta izvaja tako, da ne bodo
poškodovana ostala drevesa v bližini. Pri izvajanju sečnje je po‑
trebno ohraniti podrast gozda in morebitno grmiščno vegetacijo
ter na območju pustiti manjše veje posekanih listnatih dreves
za zaščito tal pred izsušitvijo. Na območju je na strmih predelih
potrebno ohraniti tudi vse drevesne panje in posamezna po‑
sekana debla dreves manj uporabnih sortimentov prečno na
pobočje, da se prepreči nastanek erozijskih žarišč.
– Pri širjenju obstoječih gozdnih poti se je potrebno čim‑
bolj izogniti obstoječi drevesni vegetaciji, prav tako pri izdelavi
novih dostopnih poti do stebrov. Nove dostopne poti je potreb‑
no po končanju gradnje daljnovoda v ustrezni sezoni povrniti
v obstoječe stanje in sicer izsekana območja s pogozditvijo z
avtohtonimi listavci, predvsem z navadno bukvijo. Ohrani naj
se čim manjši del novo izdelanih poti in sicer le te, ki so nujno
potrebne za vzdrževanje trase.
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– V času gradnje daljnovoda naj se ne posega v skalnate
stene sredi gozdnatih pobočij.
– Odvečni izkopni material naj se ne odlaga na gozdnato
območje in na območje obstoječih gozdnih jas in gozdnih čistin,
tako da se sproti odvaža na deponijo izven Natura območij.
– Pri vzdrževanju trase daljnovoda je potrebno izvajati
selektivno sečnjo z ohranjanjem grmovne zarasti pod žicami
daljnovoda in s postopno vedno višjimi drevesi proti robnim
delom trase za zaščito novo nastalega roba gozda. Pri vzdr‑
ževanju trase naj se do območja trase dostopa po obstoječih
gozdnih poteh.
(2) Natura območje Jelovica:
– Na Natura območju Jelovica in v vplivnem območju, ki
ga ima plan na Natura območje, to je med stebri SM 37 – SM
40, SM 69 – SM 72, SM 80 – SM 95 naj se sečnja dreves in
spravilo lesa ne izvaja med 1. februarjem in 30. julijem. Med
stebri SM 77 – SM 80 naj se sečnja dreves in spravilo lesa ne
izvaja med 1. januarjem in 30. julijem. Gradnja in vzdrževanje
trase daljnovoda naj se med stebri SM 37 – SM 39, SM 69 – SM
72 in SM 80 – SM 95 ne izvaja v obdobju 1. februar–15. avgust,
prav tako pa naj se gradnja in vzdrževanje trase med stebri
SM 77 – SM 81 zaradi zagotavljanja miru v razmnoževalnem
obdobju ptic ter v času njihovega gnezdenja in vzreje mladičev
na območju ne izvaja v obdobju 1. januar–15. avgust.
– Pri izvajanju del na trasi na Natura območju je potrebno
posebej paziti, da se ne izravnava podlage oziroma gozdnih tal,
ki so tu v obliki kotanj in grbinasta.
– Na Natura območju je potrebno na trasi tako v času
izvajanja sečnje lesa in gradbenih del kot v času vzdrževanja
trase puščati mrtvi les (sušice dreves, štori, posamezna podrta
ostarela debla dreves, drevesa z dupli).
– Pri izvajanju sečnje gozda v koridorju daljnovoda na
Natura območju Jelovica naj se ta izvaja tako, da ne bodo
poškodovana ostala drevesa v bližini. Pri izvajanju sečnje je
potrebno ohraniti podrast gozda in morebitno grmiščno vege‑
tacijo ter manjše ostanke posekanih listnatih dreves za zaščito
tal pred izsušitvijo.
– Po izvedbi gradnje stebrov daljnovoda je potrebno ze‑
mljišče okrog stebrov povrniti v prvotno stanje in sicer na
gozdnatem območju zasaditi z avtohtono grmovno vegetacijo,
ki uspeva na območju.
– Nove gozdne poti na Natura območju naj se izdeluje
previdno in s čim manj ravnanja tal oziroma planiranja terena,
le te naj se v čim večji meri po končanju del povrne v prvotno
stanje s pogozdovanjem z avtohtonimi listavci (navadna bukev)
in iglavci (navadna smreka, bela jelka).
– Na Natura območju naj izvajanje sečnje in gradbenih
del ter izdelavo gozdnih poti nadzira naravovarstveni nadzornik
Zavoda RS za varstvo narave, OE Kranj.
– Pri vzdrževanju trase daljnovoda je potrebno izvajati
selektivno sečnjo z ohranjanjem grmovne zarasti pod žicami
daljnovoda in s postopno vedno višjimi drevesi proti robnim
delom trase za zaščito novo nastalega roba gozda. Pri vzdr‑
ževanju trase naj se do območja trase dostopa po obstoječih
gozdnih poteh.
– Odvečni izkopni material naj se ne odlaga na gozdnato
območje in na območje obstoječih pašnikov, ampak se sproti
odvaža na deponijo izven Natura območij.
– Pri daljnovodu na Natura območju Jelovica in daljnovo‑
du, ki ima na Natura območje Jelovica le daljinski vpliv, to je
med stebri SM 36 – SM 40, SM 69 – SM 72, SM 77 – SM 95,
morajo biti izolatorji na stebrih, kjer je tehnično mogoče (nosil‑
ni stebri), obrnjeni navzdol in dolgi vsaj 60 cm, razdalja med
dvema žicama oziroma prevodnikoma mora biti v horizontalni
smeri minimalno 140 cm in v vertikalni smeri prav tako mini‑
malno 140 cm.
– V času sečnje, gradnje in vzdrževanja trase daljnovoda
je na Natura območju potrebno ohraniti vsa mravljišča.
(3) Natura območje Nemški Rovt
– Izvajanje sečnje in gradbenih ter vzdrževalnih del na
Natura območju naj poteka le v dnevnem času oziroma pri
dnevni svetlobi brez uporabe umetnih svetil.
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– Pri izvajanju sečnje gozda na Natura območju Nemški
Rovt v koridorju daljnovoda naj se ta izvaja tako, da ne bodo
poškodovana ostala drevesa v bližini. Pri izvajanju sečnje je
potrebno ohraniti podrast gozda in morebitno grmiščno vege‑
tacijo ter manjše ostanke posekanih listnatih dreves za zaščito
tal pred izsušitvijo. Na Natura območju je potrebno na robnem
območju koridorja urediti in vzdrževati gozdni rob.
– Manjše travniške površine na Natura območju, ki so pri‑
sotne na območju trase in v njenem vplivnem območju znotraj
gozdnatih območij je potrebno ohraniti v obstoječem stanju in
nanje čim manj posegati z mehanizacijo.
– Nove dostopne naj se po končanju del v čim večji meri
povrne v prvotno stanje s pogozdovanjem z avtohtonimi listavci
(navadna bukev) in iglavci (navadna smreka, bela jelka).
– Pri vzdrževanju trase daljnovoda je potrebno izvajati
selektivno sečnjo z ohranjanjem grmovne zarasti pod žicami
daljnovoda in s postopno vedno višjimi drevesi proti robnim
delom trase za zaščito novo nastalega roba gozda. Pri vzdrže‑
vanju trase naj se do območja dostopa po obstoječih gozdnih
poteh.
– Odvečni izkopni material naj se sproti odvaža na depo‑
nijo izven Natura območij.
– Pri daljnovodu na Natura območju Nemški Rovt in dalj‑
novodu, ki ima na to Natura območje le daljinski vpliv, to je od
stebra SM 111 do SM 116, morajo biti izolatorji na stebrih, kjer
je tehnično mogoče (nosilni stebri) obrnjeni navzdol in dolgi
vsaj 60 cm, razdalja med dvema žicama oziroma prevodniko‑
ma mora biti v horizontalni smeri najmanj 140 cm in v vertikalni
smeri prav tako minimalno 140 cm.
(5) Natura območje Bohinjska Bistrica
– Izkop zemljine na Natura območju naj se izvaja s čim
manjšimi gradbenimi stroji, s katerimi se lahko posega le na
območje trase.
– Izkopani material, ki se bo uporabil za zasutje gradbene
jame, je potrebno začasno odlagati izven območja travišč na
obeh straneh trase, z gradbeno mehanizacijo pa se ne sme
posegati v travišče železniškega nasipa, razen na območju,
kjer se predvideva podvrtavanje tega nasipa.
– Odvečni izkopni material naj se sproti odvaža na depo‑
nijo izven Natura območij.
– Območje poškodovanega travišča na Natura območju
je potrebno po končanem posegu povrniti v obstoječe stanje
in sicer tako, da se pred začetkom del travna ruša odstrani in
shrani na primerni lokaciji, prav tako se shrani plast humusa, po
končanih delih pa se območje zasadi z deponirano travno rušo.
– Izvajanje gradbenih del naj poteka le v dnevnem času
oziroma pri dnevni svetlobi brez uporabe umetnih svetil.
47. člen
(omilitveni ukrepi za območja kulturne dediščine)
– Pri načrtovanju daljnovoda ob vplivnem območju objek‑
tov kulturne dediščine ESD 2249: Prtovč‑Cerkev Manje Pomoč‑
nice in v dediščinski kulturni krajini ESD 12620 Spodnje Danje
– Kulturna krajina Sonca – Danje – Torka, ter pod območje
naselbinske dediščine ESD 20462: Spodnje Danje – Vas z iz‑
razito prostorsko dominanto, ki jo predstavlja enota ESD 2287:
Spodnje Danje‑Cerkev sv. Marka, je treba načrtovati lokacije
stojnih mest tako, da načrtovani tehnično čim nižji predalčni
stebri ne bodo motili pogledov in značilnih vedut.
– Pri gradnji kablovoda, gradnji novih dopustnih poti ali
gradnji stebrov je treba na območju registriranega arheološke‑
ga najdišča ESD 32 Bohinjka Bistrica – Arheološko najdišče
Ajdovski Gradec v fazi priprave PGD dokumentacije opraviti
arheološke raziskave (vrednotenje arheološkega potenciala).
Na podlagi teh rezultatov se opredelijo nadaljnje potrebne raz‑
iskave, ki morajo biti izvedene pred gradnjo. V ostalih primerih
gradnje pa je treba v času izvajanja zemeljskih del zagotoviti
stalen arheološki nadzor nad zemeljskimi deli (obvestiti Zavod
za varstvo kulturne dediščine in se dogovoriti o pričetku gra‑
dnje) in izvedbo zaščitnih izkopavanj v primeru potencialno
odkritih najdišč.
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– V fazi priprave PGD dokumentacije je treba na trasi
daljnovoda opraviti arheološki terenski pregled na območjih
na katerih ocena arheološkega potenciala še ni bila izvede‑
na. Arheološki pregled je potreben zaradi določitve možnih
arheoloških točk na lokacijah stebrov in predvidenih dovoznih
poti. Na podlagi teh rezultatov se opredelijo nadaljnje potrebne
raziskave, ki morajo biti izvedene pred gradnjo. Ob gradnji je
potrebno zagotoviti arheološki nadzor nad zemeljskimi deli
(obvestiti Zavod za varstvo kulturne dediščine in se dogovoriti
o pričetku gradnje).
– Pri prevozih skozi vplivno območje obeh cerkva in vasi
Sp. Danje je treba paziti, da bodo kolesa tovornih vozil čista, da
se po dostopnih poteh ne bo raznašala zemlja in blato in posle‑
dično sproščale emisije prahu v zrak, vsi odpadki na tovornih
vozil pa morajo biti pokriti, da se pri prevozu odpadkov ne kadi
oziroma odpadki ne padajo s tovornih vozil na lokalne ceste.
– Mikrolokacija stebrov mora biti določena tako, da le ti
ne bodo ovirali pogledov na cerkev sv. Marka. Višina stebrov in
napenjanje žic mora biti izvedeno tako, da bodo žice čim manj
ovirale pogled na cerkev sv. Marka. V primeru, da je vrh stebra
viden v veduti cerkve sv. Marka, je potrebno izvesti dodaten
omilitveni ukrep: zasaditev (npr. visokodebelnega sadnega
drevja) v pobočju pod cerkvijo.
– Pri gradnji v območju EŠD Bohinjska Bistrica – Ar‑
heološko najdišče Ajdovski Gradec je treba v času izvajanja
zemeljskih del zagotoviti stalen arheološki nadzor nad vsemi
zemeljskimi deli in izvedbo zaščitnih izkopavanj v primeru po‑
tencialno odkritih najdišč.
XI. NADZOR
48. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo
za okolje in prostor – Inšpektorat Republike Slovenije za okolje
in prostor.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
49. člen
(občinski prostorski akti)
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka se za ureditveno ob‑
močje občinskega podrobnega prostorskega načrta iz 3. člena
tega odloka šteje, da so spremenjeni in dopolnjeni naslednji
občinski prostorski akti:
– Občina Bohinj:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih se‑
stavin dolgoročnega družbenega plana Občine Radovljica za
obdobje 1986–2000, Uradni vestnik Gorenjske, št. 2/86, 23/88,
9/89, 4/90),
– Srednjeročni plan Občine Radovljica za obdobje
1986–1990 za območje nove Občine Bohinj, ustanovljene z Za‑
konom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 19/97, 22/97),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih se‑
stavin dolgoročnega družbenega plana Občine Radovljica za
obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Ob‑
čine Radovljica od leta 1986 do leta 1990, oba za območje
Občine Bohinj – sestavine prostorskega plana Občine Bohinj
(UVOB, št. 5/04),
– Popravek odloka o dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Radovljica za obdobje 1986–2000
in srednjeročnega družbenega plana Občine Radovljica za
obdobje od 1986–1990 oba za območje Občine Bohinj (OB)
– sestavine prostorskega plana Občine Radovljica (Uradni
vestnik Občine Bohinj št. 6/05),
– Občina Železniki:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah sestavin dol‑
goročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za
obdobje 1996–2000 za območje Občine Železniki (Uradni list
RS, št. 75/98, 101/00, 79/04).
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(2) Po pridobitvi uporabnega dovoljenja in ukinitvi občin‑
skega podrobnega prostorskega načrta morata lokalni skupnosti
v svojih prostorskih aktih vzpostaviti omejitev v širini 15,0 m na
vsako stran od osi daljnovoda, kjer ni dovoljena sprememba rabe
zemljišč v 1. območje varstva pred elektromagnetnimi sevanji.
(3) Lokalni skupnosti morata v svoje prostorske akte vne‑
sti omejitev, da je potrebno za vsako prostorsko ureditev ali
gradnjo v koridorju 6,5 m za kablovod in 15,0 m za daljnovod
od osi daljnovoda na vsako stran pridobiti smernice, mnenja,
projektne pogoje in soglasja upravljavca daljnovoda.
50. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenje.

– načrt parcelacije
– etapnost izvedbe
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne de‑
diščine
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter
ohranjanje narave
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in
grafično prikazane v občinskem podrobnem prostorskem na‑
črtu, navedenem v 1. členu tega odloka.
3. člen
(sestavni deli OPPN)

Št. 351-00-3/2005-47
Bohinj, dne 11. junija 2009
Župan
Občine Bohinj
Franc Kramar l.r.
Št. 015‑3/2009‑022
Železniki, dne 4. junija 2009
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

BOROVNICA
2879.

Uradni list Republike Slovenije

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za trgovski center Mercator v Borovnici

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) in 7. člena Statuta Občine Borovnica
(Uradni list RS, št. 42/99, 17/00 in Uradne objave Naš časo‑
pis, december 2001) je Občinski svet Občine Borovnica na
22. redni seji dne 9. 7. 2009 sprejel

ODLOK
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za trgovski center Mercator v Borovnici
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za prostorski akt)
(1) S tem odlokom se, v skladu z Dolgoročnim in srednjeroč‑
nim družbenim planom Občine Borovnica (Dolgoročni plan Občine
Vrhnika za obdobje 1986–2000 in srednjeročni družbeni plan
Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990, s spremembami in dopol‑
nitvami, ki se nanašajo na območje Občine Borovnica – dopolnitev
2004 (Uradni list RS, št. 108/04) sprejme Občinski podrobni pro‑
storski načrt za del območja B1 O/1‑Mercator in spremembe dela
Ureditvenega načrta »Liko« (v nadaljevanju občinski podrobni
prostorski načrt za trgovski center Mercator v Borovnici).
(2) OPPN je izdelan na podlagi idejne zasnove arhitekture
in strokovnih podlag.
(3) OPPN – USKLAJENI PREDLOG je izdelal Primis
Vrhnika d.o.o. junija 2009 pod št. naloge 81/2007.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa:
– območje OPPN
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostor‑
skih ureditev

I. Tekstualni del:
1. Besedilo odloka
II. Grafični del, ki obsega naslednje grafične načrte:
1. Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela
občinskega prostorskega načrta s prikazom lege
prostorske ureditve v širšem območju
1.1. Izsek iz prostorskih sestavin plana Občine
Borovnica
1.2. Izsek iz grafičnega dela PUP za plansko
celoto B1
2. Območje podrobnega načrta z obstoječim
parcelnim stanjem
2.1. Geodetski načrt s prikazom območja
občinskega podrobnega prostorskega načrta
3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
3.1. Lega v širšem prostoru in povezave
s sosednjimi enotami urejanja prostora
3.2. Vplivi na sosednja območja
4. Zazidalna oziroma ureditvena situacija
s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi
območji
4.1. Arhitektonsko zazidalna situacija in zunanja
ureditev
5. Prikaz ureditev glede poteka omrežij in
priključevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo ter grajeno javno dobro
5.1. Prometno tehnična situacija
5.2. Idejna višinska regulacija
5.3. Zasnova komunalne ureditve
6. Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
vključno z varstvom pred požarom
6.1. Načrt intervencijskih poti
7. Načrt parcelacije
7.1. Načrt parcel
7.2. Zakoličbeni elementi parcel in predvidenih
objektov
8. Prikaz etapnosti izvedbe
8.1. Prikaz etapnosti izvedbe
9. Prikaz rušitev
9.1. Prikaz rušitev

M 1:5000
M 1:2500

M 1:500

M 1:2500
M 1:500

M 1:500

M 1:500
M 1:500
M 1:500

M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500.

4. člen
(priloge občinskega podrobnega prostorskega načrta)

nica

Obvezne priloge OPPN so:
1. Izvleček iz prostorskih sestavin plana Občine Borov‑
2. Prikaz stanja prostora
3. Geodetski načrt s certifikatom

Uradni list Republike Slovenije
4. Strokovne podlage (na vpogled pri pripravljavcu)
4.1. Načrt arhitekture za objekt TC Mercator Borovnica –
IDZ (Primis Vrhnika d.d., št. A81/07, september 2008)
4.2. Načrt krajinske ureditve za TC Mercator – IDZ (Primis
Vrhnika d.d., št. 81/2007/KA, oktober 2008)
4.3. Prometna ureditev za OPPN za poslovni cen‑
ter Mercator v Borovnici – IDZ (B projekt, Boštjan Černec,
s.p., št. 25/08‑ZU, oktober 2008)
4.4. Načrt električnih inštalacij in električne opreme
za TC Mercator Borovnica – IDZ‑81/2007 (EK PROJEKT
d.o.o., št. 28005‑140, oktober 2008)
4.5. TK in KKS omrežje ter priključek na javno teleko‑
munikacijsko kabelsko omrežje za OPPN za TC Mercator v
Borovnici – IDZ (Dekatel d.o.o., št. 2509889, oktober 2008)
4.6. Načrt kanalizacije št. 185/V‑08 za PC Mercator v
Borovnici – IDZ (Komunala projekt d.o.o., št. 185/V‑08, oktober
2008)
4.7. Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme – vodo‑
vodno omrežje – IDZ (EK PROJEKT d.o.o., št. 28005‑250,
oktober 2008)
4.8. Idejna zasnova požarne varnosti za TC Mercator v
Borovnici (KOMPLAST d.o.o., št. 533‑10/08‑IZ, oktober 2008)
5. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
6. Obrazložitev in utemeljitev OPPN
7. Povzetek za javnost.
II. OBMOČJE OPPN
5. člen
(obseg območja OPPN)
(1) Območje OPPN obsega površine v osrednjem delu
naselja Borovnica in predstavlja del območja urejanja B1 O/1
in del Ureditvenega načrta za proizvodni kompleks Liko.
(2) Površina območja OPPN je 12.089 m2 in zajema
površino zemljiških parcel s parcelnimi številkami: 2080/78,
2080/33, 2080/40, 2080/5, 2080/66, 2080/75, 2080/59 – del,
2080/8, 545/3, 524/0, 3278/1 – del, 3587/5, 3587/4, 3587/3,
3587/6, 3587/1, 3587/7, *557/0, *558/0, 429/3, 3640/1 – del,
vse k.o. Borovnica.
III. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV
6. člen
(funkcija in oblikovanje območja)
(1) Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom se zno‑
traj območja predvidi gradnja trgovskega centra Mercator s
pripadajočimi zunanjimi ureditvami ter komunalno, energetsko
in prometno infrastrukturo ter ureditev Molkovega trga in obmo‑
čja stebra Borovniškega viadukta.
(2) Območje je namenjeno:
– predvidenemu objektu TC Mercator, namenjenemu trgo‑
vski dejavnosti Mercatorja, poslovno storitvenim in družbenim
potrebam
– obstoječemu objektu Pošte
– gostinskemu lokalu z ustrezno komunalno in informa‑
cijsko infrastrukturo
– urejenim pripadajočim funkcionalnim površinam
– prometnim in manipulacijskim površinam s parkirnimi
mesti
– izvedbi potrebnih komunalnih vodov
– izvedbi priključka na Mejačevo ulico
– ureditvi Molkovega trga kot osrednjega mestnega trga
z ureditvijo pogojev za ekološko tržnico, centralno sanitarno in
informacijsko točko
– ureditvi območja kulturnega spomenika steber Borov‑
niškega viadukta
– ureditvi Južnega parka.
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(3) Meja območja OPPN je prikazana v grafičnem načrtu
»Geodetski načrt s prikazom območja občinskega podrobnega
prostorskega načrta« (list 2.1.).
7. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)
(1) Dostop v območje OPPN je predviden z lokalne zbirne
ceste Mejačeva ulica. Zasnova celotne prostorske ureditve za‑
gotavlja zadostno število parkirnih mest za obiskovalce, zelene
površine z visoko in nizko vegetacijo, požarne oziroma interven‑
tne dostope ter zbiranje in odvoz odpadkov. Zunanja ureditev in
zasnova objekta mora zagotavljati nemoten dostop funkcionalno
oviranim osebam. Pri projektiranju je potrebno upoštevati zahte‑
ve slovenskega nacionalnega standarda SIST ISO TR 9527.
(2) Zazidalna zasnova in ureditev zunanjih površin je raz‑
vidna iz grafičnega dela občinskega podrobnega prostorskega
načrta – »Arhitektonsko zazidalna situacija in zunanja ureditev«
(list št. 4.1.).
8. člen
(trajne in začasne ureditve)
(1) Vsi predvideni posegi v območju OPPN so trajni.
(2) Površine izven območja OPPN, ki so potrebne za
nemoteno rabo načrtovanih objektov in ureditev, so namenjene
ukinitvi ali rekonstrukciji obstoječih komunalnih vodov ali uredi‑
tvi novih na naslednjih parcelah:
– na delih parcel 446/7, 442/4, 446/6, 446/5 in 449/1 k.o.
Borovnica se izvede nov NN razvod od obstoječe TP do TC
Mercator
– na delih parcel 2080/4, 2080/79, 3587/8429/5 428/2 in
429/4, k.o. Borovnica se izvede nov sekundarni vod PE110 od
obstoječega sekundarnega voda LTŽ150 do obstoječega voda
ALK110, ki se ga delno demontira
– na delih parcel 2080/4 in 2080/79 k.o. Borovnica se iz‑
vede priključek internega omrežja požarne in pitne vode DN80
za TC Mercator na nov sekundarni vodovod PE110
– na delih parcel 2080/4 in 2080/79 k.o. Borovnica se
ukine del obstoječe kanalizacije za sanitarno odpadno vodo
in izvede njena prestavitev ter priključitev na obstoječo kana‑
lizacijo
– na delih parcel 521, 544/4 k.o. Borovnica se ukine
obstoječe in izvede novo telekom omrežje ter novo omrežje
CaTV za obstoječa stanovanjska objekta na zahodnem robu
območja OPPN
– na delu parcele 429/1 k.o. Borovnica se ukine obsto‑
ječe telekom omrežje za stanovanjski objekt na južnem robu
območja OPPN
– na delih parcel 3278/1 in 429/1 k.o. Borovnica se izvede
novo telekom in CaTV omrežje za stanovanjski objekt na juž‑
nem robu območja OPPN
– na delih parcel 3640/1 in 3640/2 k.o. Borovnica se izve‑
de navezava na obstoječe UPC omrežje.
(3) Te površine se po končani ureditvi komunalno energet‑
ske infrastrukture in priključkov vrnejo v prvotno stanje oziroma
namensko rabo in ostajajo v lasti dosedanjih lastnikov.
9. člen
(elementi umestitve načrtovane ureditve v prostor)
(1) Posegi v prostor se morajo skladati z elementi, prika‑
zanimi na načrtu »Arhitektonsko zazidalna situacija in zunanja
ureditev« (list št. 4.1).
(2) Pomen elementov je:
– meja območja – določa mejo območja OPPN,
– objekt – določa lego načrtovanega objekta v prostoru z
njegovimi tlorisnimi gabariti v posameznih etažah,
– višinski gabarit – določa maksimalno višino objekta ali
delov objekta,
– uvoz – določa položaj uvozov na parcelo,
– zelena površina – določa lego načrtovane ozelenjene
površine v prostoru z njenimi tlorisnimi gabariti.
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10. člen
(dovoljeni posegi)

Na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta
so dovoljeni naslednji posegi:
– rušitve obstoječih objektov,
– sanacija in priprava stavbnega zemljišča,
– gradnja novih objektov,
– gradnja nezahtevnih objektov iz 11. člena tega odloka,
– gradnja enostavnih objektov iz 12. člena tega odloka,
– zasaditev drevja,
– sajena živa meja,
– urbana oprema (koši za smeti, klopi, informacijske ta‑
ble),
– urejanje zelenih in utrjenih površin,
– urejanje prometne in komunalno energetske infrastruk‑
ture,
– vzdrževanje objektov, naprav in površin.
11. člen
(pogoji za gradnjo nezahtevnih objektov)
(1) Nezahtevni objekti morajo biti zgrajeni skladno s 4. čle‑
nom Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list
RS, št. 37/08).
(2) Južni rob Južnega parka se ogradi z leseno varovalno
in protihrupno ograjo višine do 1,80 m, ki mora biti obsajena s
popenjalkami. Izvedba posega mora biti skladna z izvedbenim
načrtom hortikulturne ureditve.
(3) Dovoljena je postavitev:
– ograj, nižjih od 2,20 m na zemljišču, ki služi objektu TC
Mercator.
12. člen
(pogoji za gradnjo enostavnih objektov)
Dovoljena je postavitev:
– začasnega objekta: odprtega sezonskega gostinskega
vrta s tlorisno površino največ 50 m2;
– urbane opreme: skulpture ali druge prostorske inštala‑
cije skladno z 20. členom Uredbe o vrstah objektov glede na
zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08).
13. člen
(urbanistični pogoji za oblikovanje objektov in površin)
(1) Objekt TC Mercator je v prostor postavljen vzporedno
z obstoječim objektom pošte.
(2) Od roba cestišča Mejačeve ulice je objekt TC Mercator
odmaknjen 7,30 m, od V parcelne meje pa je objekt odmaknjen
s SV vogalom 1,37 m, z JV vogalom pa 1,10 m.
(3) Objekt TC Mercator je od obstoječega objekta Pošte
odmaknjen 11,27 m.
(4) Objekt Paviljon je v prostor umeščen v smeri JZ‑SV
vzporedno z Mejačevo ulico.
(5) Od notranjega roba pločnika je odmaknjen 33,50 m,
od šolske poti pa 3,50 m.
(6) Objekt Paviljon je od obstoječega objekta Pošte od‑
maknjen 7,00 m.
(7) Zelene površine se zasadijo z grmovnicami in odrasli‑
mi drevesi nizkih avtohtonih vrst, drevesa sooblikujejo javni od‑
prti prostor. Kot označevalce stebrov Borovniškega viadukta se
posadi stebraste topole minimalno 4,00 m od parcelne meje.
(8) Okrog stebra Borovniškega viadukta se živa meja
ohrani ali obnovi. Med šolsko potjo in parkirišči se zasadi živo
mejo s funkcijo ločevanja in členjenja prostora. Na južnem robu
južnega parka se od lesene ograje ob parceli 429/1 do stika z
ograjo manipulacijskega dvorišča ob parcelni meji zasadi živa
meja. Za izvedbo vseh posegov, povezanih z zasaditvijo, mora
biti izdelan izvedbeni načrt hortikulturne ureditve.
(9) Oblikovanje objektov mora biti sodobno, brez vnaša‑
nja historičnih vzorcev. Fasade objektov naj bodo izdelane iz
trajnih in kvalitetnih materialov. Fasadni plašč je lahko izveden
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iz različnih materialov v različnih zemeljskih barvah. Fasada
TC Mercator naj bo strukturirana glede na funkcijo posame‑
zne enote in naj predstavlja preplet različnih dejavnosti, ki so
prisotne v objektu. Dopustno je uporabiti naslednje materiale:
steklo, baker, pločevino, keramiko in druge gladke fasadne
plošče pritrjene na toplotno izolacijo.
(10) Streha TC Mercator se izvede kot terasa. Na neiz‑
koriščenem delu se lahko namestijo paneli s fotovoltaičnimi
celicami kot sončna elektrarna.
(11) Dovoljena so odstopanja, navedena v 42. členu, ob
pogoju, da so izpolnjeni navedeni urbanistični pogoji.
(12) Južni in JZ del manipulacijskega dvorišča se ogradi s
funkcionalno ograjo z drsnimi vrati, primerno sodobni arhitekturi
objekta.
(13) Zunanja ureditev ob objektih in zasnova objektov
mora zagotavljati nemoten dostop funkcionalno oviranim ose‑
bam. Pri projektiranju je potrebno upoštevati zahteve sloven‑
skega nacionalnega standarda SIST ISO TR 9527.
(14) Posegi v prostor se morajo skladati z elementi, pri‑
kazanimi na listu št. 4.1. »Arhitektonsko zazidalna situacija in
zunanja ureditev«.
14. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
(1) Tlorisni gabariti objekta TC Mercator
Pravokotni tloris v dimenzijah:
– pritličje 17,50 m x 63,00 m
– nadstropje 19,50 m x 67,00 m
– terasa 19,50 m x 67,00 m.
(2) Višinski gabarit:
Etažnost objekta: P + 1N + T
Dimenzije objekta so:
– višina od kote pritličja do kote tlaka terase = 9,40 m;
– višina strehe terasnega dela = 12,70 m;
– višina od manipulacijskega dvorišča do spodnjega roba
plošče 1. etaže brez previsa fasade = 4,70 m.
(3) Spremljajoči objekti:
– Zid na JV strani manipulacijskega dvorišča:
– dolžina
24,50 m
– širina
0,25 m
– višina
2,20 m
– Totem:
– tlorisni gabarit
0,80 m x 0,80 m
– višina
8,00 m
– možnost notranje osvetlitve.
– Drogovi za zastave:
– 3 drogovi vzhodno od priključka na Mejačevo ulico
za Mercator
– 3 drogovi zahodno od priključka na Mejačevo ulico
za občinske zastave
– višina
8,00 m.
(4) Tlorisni gabariti objekta Paviljon
Pravokotni tloris v dimenzijah:
– pritličje 16,00 m x 6,50 m.
(5) Višinski gabarit:
Etažnost objekta: P
Dimenzije objekta so:
– višina od kote pritličja do kote venca ravne strehe =
4,00 m.
(6) Višinske kote terena in vhodov:
– kota obstoječega terena: +296,10 ± 0,10 m
– kota priključne ceste: od 296,00 na priključku na Maja‑
čevo ulico do 296,10 na manipulacijskem dvorišču
– kota pritličja objekta: ± 0.00 m = 296,30
– kota Molkovega trga: 296,15
– kota peš cone: od 296,15 ob Mejačevi ulici do 295,90
na J robu OPPN.
(7) Kapacitete območja:
Velikost območja:
12.089 m2
Tlorisna površina objekta TC Mercator: 1.307 m2
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BEP:
2.513 m2
Tlorisna površina objekta Paviljon:
104 m2
faktor izrabe (FSI)
0,22
faktor zazidanosti (FZ)
11,7%
število potrebnih PM
69 PM
skupno zagotovljeno število PM
89 PM
TC Mercator
76 PM
od tega parkirnih mest za invalide
5 PM
Pošta
13 PM
od tega parkirnih mest za invalide
1 PM.
(8) Dimenzije objektov so razvidne iz grafičnega dela
občinskega podrobnega prostorskega načrta – »Arhitektonsko
zazidalna situacija in zunanja ureditev« (list št. 4.1.).
15. člen
(splošni pogoji za urejanje prometnih površin)
(1) Vse prometne površine so utrjene za vožnjo motornih
vozil do 10 ton osnega pritiska. Površine vozišč so utrjene z
betonskim, kamnitim oziroma asfaltnim tlakovanjem.
(2) Zunanja ureditev se zasnuje na raščenem terenu.
(3) Glavni dostopi do objektov, primarne peš in kolesarske
površine, parkirni prostori in ostale površine morajo biti urejeni
tako, da so uporabni za funkcionalno ovirane ljudi.
(4) Prometna ureditev je razvidna iz grafičnega dela
OPPN – »Prometno tehnična situacija« (list št. 5.1.).
16. člen
(motorni promet)
(1) Dovoz za potrebe trgovskega centra in pripadajočih
parkirnih mest se uredi z Mejačeve ulice preko polnega ne‑
prednostnega priključka. Širina priključka je 6,0 m z uvozno
izvoznimi radiji 6,0 m. Na mestu priključka se uredi prehod za
pešce ter postavitev prometnega znaka »križišče s prednostno
cesto«.
(2) Vsi novo predvideni priključki bodo neprednostni s
prilagojenimi uvozno izvozni radiji za osebna vozila. Širine
dovoznih poti zagotavljajo ustrezen manevrski prostor. Promet
se bo odvijal dvosmerno.
(3) Za potrebe oskrbe trgovskega centra se uredi manipu‑
lacijska površina na južni strani objekta. Dostava bo potekala
po predvideni cesti širine 6,0 m med obstoječim objektom pošte
in predvidenim objektom TC Mercator do južne manipulacijske
površine. Merodajno vozilo za dostavo je dostavno vozilo veli‑
kosti gasilskega vozila.
(4) Dostava za potrebe obstoječega objekta Pošte in
predvidenega objekta Paviljon se omogoči po predvideni dovo‑
zni poti, za objekt Pošte preko poglobljenega robnika, za objekt
Paviljon pa s parkirnega žepa ob Pošti.
(5) Dovoz do obstoječih stanovanjskih objektov se uredi
po šolski poti – peš coni, ki poteka v smeri sever – jug, na
zahodni strani predvidene pozidave z južne strani. Postavi se
potopne stebričke. Lokacija stebričkov je razvidna iz grafičnega
dela OPPN – »Prometno tehnična situacija« (list št. 5.1.). Na
mestu priključka se postavi primerna prometna signalizacija.
(6) Vse površine morajo biti protiprašno obdelane in ob‑
robljene s cestnimi dvignjenimi robniki in imeti izvedene take
padce, da se bo vsa padavinska voda s povoznih površin od‑
vaja preko naprav za odvodnjavanje (točkovni cestni požiralniki
oziroma linijske kanalete), vezne in zbirne kanalizacije in naprej
v ponikanje oziroma javni kanal).
(7) Vertikalna prometna signalizacija se postavi na samo‑
stojne jeklene drogove višine 2,40 m. Lokacija in vrsta verti‑
kalne prometne signalizacije je razvidna iz prometne situacije.
(8) Horizontalna prometna signalizacija se zariše z belo in
rumeno barvo. Razporeditev in oblika horizontalne signalizacije
je razvidna iz prometne situacije.
(9) Vse utrjene povozne površine in peš cona so hkrati
tudi površine namenjene intervencijskim vozilom. Priključek na
javno cesto omrežje je preko prometnega priključka za predvi‑
deno pozidavo. Zunanja ureditev mora zagotoviti intervencijsko
pot z dvema delovnima površinama za intervencijska vozila.
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17. člen
(mirujoči promet)
Zgradi se parkirišče za obiskovalce in zaposlene. Parkirna
mesta morajo biti minimalnih dimenzij 2,50 x 5,00 m z dovozni‑
mi cestami min. širine 5,80 m. Prometni režim na parkirišču je
deloma enosmeren, deloma dvosmeren. Za potrebe Pošte in
Paviljona se izvede 13 PM, od tega 1 PM za potrebe invalidnih
oseb. Za potrebe objekta TC Mercator se izvede 76 PM, od
tega 5 parkirnih mest za potrebe invalidnih oseb. Parkirišči ne
smeta biti zaprti z zapornico ali drugače zamejeni.
18. člen
(kolesarski in peš promet)
(1) V območju OPPN ni ločenih površin za kolesarje in
pešce.
(2) Obstoječi hodnik za pešce ob Mejačevi ulici se podalj‑
ša do V roba OPPN.
(3) Površine za pešce v območju OPPN morajo biti ločene
od cestišča. Vzdolžno ob novem objektu se izvede pokrit ho‑
dnik za pešce širine 2,00 m. Večina ostalih hodnikov za pešce
je širine 2,00 m, izjema je pot ob zemljišču pošte, ki pelje do
glavnega vhoda novega objekta, ki je širine 1,50 m.
(4) Molkov trg se predvidi kot enotna tlakovana in ozele‑
njena površina z zasaditvijo dreves. Pohodne površine Molko‑
vega trga morajo biti primerno utrjene in odvodnjavane.
(5) Občinska pot s parc. št. 3278/1, k.o. Borovnica je
šolska pot, ki se ohranja v obstoječi širini do J meje območja
OPPN. Znotraj območja se šolska pot razširi na enotno širino
4,00 m in v nadaljevanju preide v sestavni del Molkovega trga
do priključka na Mejačevo ulico.
19. člen
(splošni pogoji za komunalno, energetsko
in telekomunikacijsko urejanje)
(1) Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne in ener‑
getske infrastrukture so:
– gradnja komunalnih naprav mora potekati usklajeno,
– dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih
vodov in objektov zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše
izrabe prostora,
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v
skladu s programi upravljavcev komunalnih vodov in morajo biti
izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve
posameznega komunalnega voda.
(2) Sestavni del splošnih pogojev za komunalno, energet‑
sko in telekomunikacijsko urejanje je karta »Zasnova komunal‑
ne ureditve« (list št. 5.3.).
20. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Območje je opremljeno z javnim kanalizacijskim siste‑
mom. Kanal za sanitarne odpadne vode poteka po Molkovem
trgu in po Mejačevi ulici, preko S‑kanala pa je povezan s
ČN Borovnica. Kanal za meteorne odpadne vode poteka po
Molkovem trgu in Mejačevi ulici z iztokom v Borovniščico. Del
meteorne in sanitarne kanalizacije, ki poteka v območju OPPN
je potrebno sanirati (zagotoviti vodotesnost in odpraviti poškod‑
be). Predvidi se ločen sistem kanalizacije.
(2) Obvezni horizontalni odmiki novih objektov od javnega
kanala so min. 3,0 m.
(3) V času gradnje mora obstoječa kanalizacija delovati
brezhibno, saj odvaja odpadne vode iz više ležečega dela
naselja.
(4) V sklopu kanalizacije za sanitarno odpadno vodo je
potrebno izvesti tudi prestavitev javne kanalizacije za sanitarno
odpadno vodo v dolžini 39,0 m.
(5) Po Mejačevi ulici poteka obstoječa javna kanalizacija
za sanitarno odpadno vodo φ 300 mm. Na to kanalizacijo se
morajo preko novo zasnovane interne kanalizacije priključevati
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sanitarne odpadne vode iz novih objektov. Na novo interno
kanalizacijo objekta se preveže tudi kanalizacija za sanitarno
odpadno vodo Pošte.
(6) Po Mejačevi ulici poteka obstoječa javna kanalizacija
za meteorno vodo φ 1000 mm. Na to kanalizacijo se morajo
preko novo zasnovane interne kanalizacije priključevati meteor‑
ne vode s strešnih površin objektov in meteorne vode iz utrjenih
povoznih in parkirnih površin.
Meteorne vode s strešnih površin objektov se morajo
stekati preko vertikalnih odtočnih cevi v peskolove, locirane ob
objektu, od tam pa v interno kanalizacijo za meteorno vodo, ki
bo vezana na javno kanalizacijo φ 1000 mm na Mejačevi ulici.
(7) Meteorne vode iz utrjenih površin ceste se morajo
stekati v cestne požiralnike, iz cestnih požiralnikov pa v interno
kanalizacijo, ki bo vezana na javno kanalizacijo na Mejačevi uli‑
ci. Meteorne vode iz parkirišča se morajo stekati preko cestnih
požiralnikov in kanalizacije v lovilec olja, iz lovilca olja pa preko
interne kanalizacije v javno kanalizacijo.
(8) Del javne kanalizacije za sanitarno odpadno vodo po‑
teka preko parcele investitorja in se jo zaradi izgradnje novega
objekta prestavi.
(9) Kanalizacija mora biti izvedena vodotesno. Za mete‑
orne kanale naj se uporabijo plastične cevi, za sanitarni kanal
pa polipropilenske ali poliesterske cevi.
(10) Odpadne vode morajo ustrezati pogojem za pri‑
ključitev na javni kanal, navedenim v uredbi RS (Uradni list
RS, št. 47/05).
21. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Omrežje mora biti izvedeno v skladu s pravili za tovr‑
stne instalacije, da se predvidenemu objektu zagotovi higien‑
sko neoporečna pitna voda.
(2) Priključitev objektov na javni vodovod je možna z
dograditvijo sekundarnega vodovoda PE 110 mm v cestišču,
priključenega na obstoječi sekundarni vodovod LTŽ 150 mm,
vgrajenega ob Mejačevi ulici.
(3) Statični tlak na odjemnem mestu (vodomeru) bo od
3,5 do 5,0 bar.
(4) Minimalni odmik objekta od obstoječega vodovoda,
ki poteka po gradbeni parceli je 5,00 m, kolikor je ta razdalja
manjša, se ga prestavi na stroške investitorja.
(5) Nad vodovodom niso dovoljeni gradbeni posegi, doda‑
ten nasip ali odvoz materiala, gradnja ograj, podpornih zidov in
ostalih komunalnih vodov.
(6) Demontaža obstoječih vodovodnih priključkov v ob‑
močju ureditve mora potekati v soglasju in ob prisotnosti pred‑
stavnika distributerja. Obvestiti je potrebno vse, ki so priključeni
na te vode.
(7) Po izgradnji objekta do 3. faze se izvede vodomerni
jašek na zemljišču Mercatorja in razvodno omrežje vode po
kompleksu. Za vsakega uporabnika se predvidi svoj vodomer in
lastni priključek vode. Priključki so naslednji: Mercator notranje
vodovodno in hidrantno omrežje in zunanje hidrantno omrežje
po kompleksu, lokal 1, lokal 2, 2 priključka za potrebe v prvem
nadstropju ter Paviljon.
(8) Pred vstopom v objekt se izvede zunanje hidrante na
parceli. Zunanji nadtalni hidranti za potrebe požarne varnosti se
izvedejo skladno z idejno zasnovo smernic požarne varnosti.
(9) Cevi vodovodnega omrežja se izvedejo iz polietilena
za tlak 10 bar.
(10) V skladu s požarnimi zahtevami se ob cesti izvede
nadzemne hidrante javnega vodovoda.
(11) Vodovodi naj potekajo v dostopnih prometnih površi‑
nah in intervencijskih poteh tako, da je omogočeno vzdrževanje
omrežja in hišnih priključkov.
(12) Vodovod se mora z vsemi posnetimi podatki vrisati
v katastrske karte.
(13) O pričetku del je potrebno pisno obvestiti vse so‑
glasodajalce in naročiti zakoličbo vse podzemne komunalne
infrastrukture pri pristojnih upravljavcih komunalne infrastruk‑
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ture. Zakoličba vsebuje določitev situacijskega in višinskega
položaja obstoječega ali načrtovanega komunalnega voda.
(14) Vodovod se izvede skladno z napotili Načrta strojnih
inštalacij in strojne opreme – vodovodno omrežje – IDZ (EK
PROJEKT d.o.o., št. 28005‑250, oktober 2008).
22. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Na območju OPPN je obstoječa kabelska kanalizacija
od transformatorske postaje do območja urejanja je polna.
Potrebno je zgraditi novo kabelsko kanalizacijo.
(2) Za napajanje novega objekta se zgradi nov nizkona‑
petostni (0,4kV) razvod in kabelsko kanalizacijo od obstoječe
transformatorske postaje TP Borovnica bloki. Razvod mora biti
izdelan skladno s tipizacijo podjetja Elektro Ljubljana.
(3) Predvidena poraba objektov je 400 kW.
(4) Priključno merilne omarice se postavijo na prosto
dostopna mesta v ali izven objekta.
(5) Novi kabelski razvod poteka v novi kabelski kanaliza‑
ciji, vzdolž celotne trase polaganja kablov se izvede kabelske
jaške. Na začetkih in koncih se kable pred priklopom v TP
oziroma priključni merilni omarici opremi s kabelskimi zaključki
EKPT 0047 »Raychem«. Kabelska trasa nizkonapetostnega
priključnega kabla mora biti usklajena s trasami ostalih komu‑
nalnih vodov.
(6) Ozemljitveni sistem mora biti izveden skladno s »
Pravilnikom o tehničnih normativih za zaščito nizkonapeto‑
stnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj« ter tvori
zvezdasti način okoli transformatorske postaje, Fe‑Zn valjanec
dimenzije 25x4 mm se položi vzdolž celotne trase polaganja
kabelske kanalizacije.
(7) Upoštevati se morajo soglasja prizadetih komunalnih
in drugih organizacij ter zahteve, ki izhajajo iz tehničnih predpi‑
sov in strokovnih publikacij za gradnjo podzemnih energetskih
vodov (Navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroener‑
getskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV; Elektroinštitut
»Milan Vidmar«, št. elaborata 1260, junij 1995).
(8) Pri polaganju je potrebno upoštevati dovoljeni polmer
krivljenja kabla. Minimalni polmer krivljenja kabla lahko znaša
D x 12 (D = zunanji premer kabla).
(9) Pri vlečenju kabla v PVC cev je potrebno kontrolirati
vlečno silo ter dopustni polmer krivljenja.
(10) Odmiki predvidenega objekta z elekroenergetskimi
vodi in napravami morajo biti izvedeni v skladu z veljavnimi
tehničnimi predpisi in standardi.
(11) Vsa približevanja in križanja elektroenergetskega
kabla z ostalimi komunalnimi vodi in objekti morajo biti izvedeni
skladno z Navodili za izbiro, polaganje in prevzem elektroe‑
nergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV, julij 1995,
Elektroinštitut »Milan Vidmar«, Ljubljana.
(12) Izvedba novega kabelskega razvoda mora upošte‑
vati napotila Načrta električnih inštalacij in električne opre‑
me za TC Mercator Borovnica – IDZ‑81/2007 (EK PROJEKT
d.o.o., št. 28005‑140, oktober 2008).
(13) Oskrba obstoječih objektov z električno energijo se
ne spreminja.
23. člen
(ogrevanje)
Za potrebe ogrevanja se na manipulacijskem dvorišču
izvede vkopane cisterne za gorivo, ločeno za posamezne upo‑
rabnike. Po izvedbi daljinskega ogrevanja v Borovnici se najka‑
sneje v 36 mesecih izvede preklop na daljinsko ogrevanje.
24. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Za gradnjo novega objekta TC Mercator in Paviljona
se predvidi nova priključka objektov na kabelsko kanalizacijo.
(2) Zaradi rušitve obstoječih objektov Mercator (stari) in
skladiščna lopa s kabelskimi omarami se predvidi nadomestno
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omrežje v kabelski kanalizaciji namesto obstoječih zemeljskih
ali samonosilnih RNO kablov.
(3) V zgrajene cevi v območju OPPN se bo glede na
razvojne potrebe lahko uvleklo primerne kable glede na zahte‑
vane kapacitete (bakreni, optični).
(4) Obstoječa kabelska kanalizacija se ne spreminja ali
dopolnjuje.
(5) Kanalizacija se uporabi tudi za napeljavo kabelske
televizije.
25. člen
(UPC)
(1) Zgradi se kabelska kanalizacija od mesta navezave na
obstoječe omrežje od ojačevalno‑razdelilne omare na levem
bregu vodotoka Borovniščica ob mostu na Mejačevi ulici vzdolž
cestnega roba in z odcepom proti novemu objektu.
(2) Trasa je vzporedna z novo traso Telekom kabelske
kanalizacije, izvede se tudi hišne priključke do individualnih
objektov izven območja OPPN identično kot Telekom hišne
priključke zaradi istočasnosti gradnje.
(3) V zgrajene cevi v območju OPPN se bo glede na teh‑
nologijo operaterja uvleklo primerne kable.
(4) Kabelsko omrežje se zaključuje na fasadni omari na
objektu ob Telekom omari.
26. člen
(javna razsvetljava)
Za predvideno območje se zgradi javna razsvetljava Mol‑
kovega trga, šolske poti in Južnega parka. Parkirišče ob trgo‑
vskem centru je razsvetljeno s pomočjo svetilk, pritrjenih na
stebre. Razsvetljava parkirišča se napaja iz skupne rabe.
27. člen
(javna higiena)
V okviru zunanje ureditve se na manipulacijskem dvorišču
postavi za vsakega uporabnika zabojnike za ločeno zbiranje
odpadkov. Za potrebe Paviljona se zabojnike za ločeno zbiranje
odpadkov postavi na zelenico južno od objekta.

bra:

28. člen
(javno dobro)
V ureditvenem območju OPPN so površine javnega do‑

– površine šolske poti
– park in spominska ploščad okoli kulturnega spomenika
Steber Borovniškega viadukta
– osrednji trg
– južni park.
IV. NAČRT PARCELACIJE
29. člen
(načrt parcelacije)
(1) Mejne točke parcel in objektov so opredeljene po
Gauss–Kruegerjevem koordinatnem sistemu.
(2) Območje OPPN obsega površino
12.089 m2.
(3) Območje se deli na:
G1 (cesta) s površino
2.036,11 m2
G2 (Molkov trg s parkom
Borovniškega viadukta) s površino 3.121,81 m2
G3 (Pošta) s površino
959,10 m2
G4 (šolska pot) s površino
287,53 m2
G5 (južni park) s površino
528,52 m2
G6 (paviljon in info točka) s površino
380,45 m2
G7 (TC Mercator) s površino
4.775,99 m2.
(4) Tehnični elementi parcelacije so razvidni iz grafičnega
dela OPPN – »Načrt parcel« (list št. 7.1.), tehnični elementi
zakoličbe objektov pa iz grafičnega dela OPPN – »Zakoličbeni
elementi parcel in predvidenih objektov« (list št. 7.2.).
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V. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
30. člen
(etapnost izvedbe)
(1) OPPN bo izveden v treh etapah:
– etapa 1:
odstranitev vseh objektov v območju OPPN,
razen objekta pošte in poslovno stanovanj‑
skega objekta, postavitev objekta trgo‑
vskega centra Mercator z vso zunanjo in
komunalno ureditvijo ter vsemi parkirnimi
površinami. Možna je faznost izvedbe na
objektu trgovskega centra tako, da se pri‑
dobi uporabno dovoljenje posebej za tr‑
govsko dejavnost in posebej za poslovno
dejavnost. Investitor mora v okviru etape
1 odstranitev objekta sedanje trgovine in
gradnjo novega trgovskega centra izvesti
tako, da bo preskrba občanov zagotovljena
ves čas gradnje.
– etapa 2:
ureditev Molkovega trga s šolsko potjo in
Južnega parka ter ureditev območja ob Bo‑
rovniškem stebru.
– etapa 3:
odstranitev poslovno stanovanjskega objek‑
ta in postavitev objekta Paviljon z zunanjo
ureditvijo.
(2) Etape se lahko izvaja tudi združeno po smiselnih in
vsebinsko celovitih sklopih, skladno z gradbenimi zahtevami.
(3) Etapo 3 je potrebno izvesti pred pridobitvijo uporabne‑
ga dovoljenja za TC Mercator, razen v primeru sodnega ureja‑
nja nerešenih lastniških razmer v zvezi z obstoječim objektom.
V tem primeru je investitor dolžan z občino dogovoriti nov rok
rušitve.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
31. člen
(varstvo kulturne dediščine)
(1) Območje OPPN posega v kulturni spomenik Borovni‑
ca – Ostanki. Borovniškega viadukta (EŠD 6O31), za katerega
veljajo določila Odloka o razglasitvi ostankov Borovniškega via‑
dukta za tehnični spomenik (Uradni list RS, št. 7/92). Zaradi na‑
vedenega se ne sme spreminjati namembnost parc. št. 2080/8,
2080/59, 545/3 k.o. Borovnica. Urejanje tega dela obravnava‑
nega območja je podrejeno sanaciji in prezentaciji spomenika,
kot enega največjih tehniških dosežkov pri nas.
(2) S citiranimi parcelami je potrebno povezati Molkov trg
na parc. št. 2080/51 k.o. Borovnica tako, da se parkiranje za
objekt pošte predvidi v sklopu novega trgovskega centra ter
zasnuje nov tržni prostor.
(3) Prosta zelena površina javnega značaja pred zdra‑
vstvenim domom, na parc. št. 438 k.o. Borovnica, je v enoti
kulturne dediščine Borovnica – Arheološko najdišče Mazijeva
opekama (EŠD 11597). Namembnost naj se ne spreminja. Ko‑
likor bodo predvideni kakršnikoli posegi v zemeljske plasti, bo
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje, ki bodo natančno
opredelili potrebne arheološke raziskave.
(4) Med šolsko potjo in parkiriščem se predvidi zeleni pas
s funkcijo ločevanja in členjenja prostora.
(5) S predlaganimi posegi v območju urejanja bo Borov‑
nica dobila nov center, zato je potrebno izdelati načrt krajinske
arhitekture, ki bi smiselno in atraktivno povezal odpri prostor.
(6) Med rušenjem starega trgovskega centra (nekoč za‑
družnega doma) ter izkopavanjem temeljev za parkirišče in
novi objekt bo investitor naletel na večjo količino klesanega ka‑
mna – ostankov borovniškega viadukta. Najdeni klesani kamen
se uporabi za ureditev osrednjega trga ob stebru viadukta.
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VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA
IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE
32. člen
(splošne določbe)
(1) V času gradnje bodo morali biti zagotovljeni vsi po‑
trebni varnostni ukrepi in organizacija gradbišča za preprečitev
prekomernega onesnaženja tal, vode in zraka pri transportu,
skladiščenju in uporabi škodljivih snovi; v primeru nesreče pa
zagotovljeno takojšnje ukrepanje usposobljene službe.
(2) Investitor in izvajalec morata poleg urbanistično ar‑
hitektonskih pogojev upoštevati vsa navodila in pogoje po‑
sameznih nosilcev urejanja prostora, ki so sestavni del tega
prostorskega akta.
(3) Okolje bo varovano tudi s primerno izvedenimi par‑
kirišči, mesti za ločeno zbiranje odpadkov in objektom, ki bo
zadostil zahteve po racionalni rabi energije.
33. člen
(tla, varstvo podtalnice in površinskih vodotokov)
(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da so prizadete čim
manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene površi‑
ne se uporabijo infrastrukturne površine in površine, na katerih
so tla manj kvalitetna.
(2) Predvidijo se nujni ukrepi za odstranitev in odlaganje
materialov, ki vsebujejo škodljive snovi zaradi nezgod na grad‑
benih površinah.
(3) Prst se odstrani in deponira ter uporabi za sanacijo de‑
vastiranih in degradiranih tal. S sanacijo razgaljenih površin se
začne že v času izvajanja gradnje. Prst se odstrani in premesti
na drugo lokacijo tako, da ne pride do onesnaženja s škodljivimi
snovmi in manj kvalitetnim materialom. Deponije prsti se izve‑
dejo tako, da se ohranita njena rodovitnost in količina in tako,
da pri tem ne pride do mešanja mrtvice in živice, ki ne sme biti
deponirana v kupih višjih od 1,20 m.
(4) Za obvladovanje obremenjevanja tal in podzemne
vode v času obratovanja se morajo izvesti sledeči omilitveni
ukrepi:
– nepropustna izvedba objektov in cevovodov za zbiranje
tehnološke odpadne vode,
– ureditev parkirnih in povoznih površin z robniki in pad‑
cem proti lovilcu olj.
(5) Po končani gradnji se odstranijo vsi za potrebe gradnje
postavljeni provizoriji in odstranijo vsi ostanki začasnih deponij.
Vse z gradnjo prizadete površine se ustrezno krajinsko uredi.
(6) V vseh prostorih, kjer obstaja možnost razlitja nevarnih
snovi, morajo biti tla ustrezno tesnjena.
(7) Komunalne in padavinske odpadne vode se obvezno
priključi na javni kanalizacijski sistem. Odvajanje padavinskih
odpadnih voda iz asfaltiranih manipulativnih površin oziroma
dvorišča je nujno projektirati preko peskolova in ustrezno di‑
menzioniranega lovilca maščob in olj.
(8) Vse komunalne odpadne vode in tehnološke odpadne
vode se odvaja v kanalizacijske odvodne sisteme, ki morajo
poleg zbirnega in prenosnega omrežja obsegati tudi naprave
za ustrezno čiščenje voda pred izlitjem v odvodnike.
(9) V projektni dokumentaciji morajo biti predvideni in
zagotovljeni vsi potrebni varnostni ukrepi in taka organizacija
na gradbiščih, da bo preprečeno onesnaženje voda, ki bi na‑
stalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv
in drugih nevarnih snovi, v primeru nezgod pa predvideno in
zagotovljeno takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.
Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter
drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo
izliva v okolje.
(10) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja komunalnih in
padavinskih odpadnih voda mora biti usklajena s Pravilnikom o
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode
(Uradni list RS, št. 105/02, 50/04) in Uredbo o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
(Uradni list RS, št. 47/05).
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34. člen
(varstvo zraka)
(1) Po končani izvedbi občinskega podrobnega prostor‑
skega načrta se onesnaženje zraka ne bo povečalo.
(2) Prezračevanje vseh delov objektov se izvede naravno
ali prisilno, pri čemer je treba zagotoviti odvod dimnih plinov
nad strehe objektov. V času gradnje je potrebno preprečiti
prašenje z vlaženjem sipkih materialov in nezaščitenih površin
ter preprečiti raznos materiala z gradbišča.
35. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Območje OPPN se razvršča delno v območje za
oskrbne dejavnosti, delno pa v območje za proizvodne dejav‑
nosti. Dovoljene ravni hrupa s predvidenimi dejavnostmi ne
bodo presežene.
(2) V času gradnje je treba upoštevati naslednje ukrepe
za preprečevanje prekomerne obremenitve okolja s hrupom:
– vsi gradbeni stroji in naprave morajo biti tehnično brez‑
hibni in morajo ustrezati normam glede dovoljenih ravni zvočne
moči, v skladu s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se upo‑
rabljajo na prostem;
– upoštevati je treba časovno omejitev za izvajanje grad‑
benih del skladno z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem
okolju;
– gradbišče je treba zaščititi s primerno visoko ograjo, ki
bo dušila hrup delovnih strojev.
(3) Izvajalci morajo pred začetkom gradnje pridobiti od
pristojnega ministrstva v skladu s 94. členom Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 41/04) dovoljenje za občasno pove‑
čanje obremenitve okolja s hrupom. Ob pridobitvi omenjenega
dovoljenja najbližji sosednji stanovanjski objekti v času gradnje
ne bodo izpostavljeni vplivom nedovoljenih hrupnih obreme‑
nitev. Gradbišče bo lahko delovalo v dnevnem času, med 7.
in 18. uro. V primeru, da bi gradbišče delovalo tudi v nočnem
času, se na njem ne smejo izvajati hrupne dejavnosti.
36. člen
(odstranjevanje odpadkov)
Investitor je dolžan ravnati z odpadki, ki nastanejo v času
gradnje in obratovanja objektov, v skladu z veljavnimi predpisi
o ravnanju z odpadki.
37. člen
(ohranjanje narave)
(1) Območje OPPN posega v območje ohranjanja narave
in sicer v ekološko pomembno območje: Osrednje območje
življenjskega prostora velikih zveri.
Koda: 80000
Kratka oznaka: Osrednje območje življenjskega prostora
velikih zveri rjavega medveda, risa in volka.
Status: ekološko pomembno območje
(2) Glede na dejstvo, da so posegi načrtovani znotraj
strnjenega naselja, Zavod RS ocenjuje, da ne bodo imeli nega‑
tivnega vpliva na lastnosti navedenega ekološko pomembnega
območja in zato ni predpisal usmeritev in pogojev, ki se upošte‑
vajo pri pripravi prostorskega izvedbenega akta.
(3) V izogib privabljanju živali morajo biti vsi odpadki spra‑
vljeni v ograjenem prostoru.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI,
VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

bo.

38. člen
(splošne določbe)
(1) Za območje urejanja ni predvidenih ukrepov za obram‑

(2) Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev
objektov,
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– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
39. člen
(varstvo pred požarom)
(1) V okviru zaščite pred požarom se izvedejo naslednji
ukrepi:
– intervencijske površine
– zunanje hidrantno omrežje
– ustrezna zaščita pred požarom na posameznih de‑
lih objekta (notranja hidrantna mreža, požarni zidovi in drugi
ukrepi)
– poti za evakuacijo.
(2) Projektanti izvedbenih projektov so dolžni upoštevati
zahteve Idejne zasnove požarne varnosti za TC Mercator v
Borovnici (KOMPLAST d.o.o., št. 533‑10/08‑IZ, oktober 2008).
Ukrepi predstavljajo optimalno varnost v objektu, investitor pa
se lahko odloči tudi za dodatne ukrepe varstva pred požarom.
Zahtev iz idejne zasnove ni dovoljeno spreminjati brez soglasja
odgovornega projektanta požarne varnosti.
(3) Pri izdelavi projektne dokumentacije je treba upo‑
števati veljavno področno zakonodajo: Zakon o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01, 110702 105/06),
Zakon o varstvu pred požarom – uradno prečiščeno bese‑
dilo (ZVPoz‑UPB1) (Uradni list RS, št. 3/07), Pravilnik o po‑
žarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 132/06,
14/07), Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Uradni
list RS, št. 66/04), sprememba (Uradni list RS, št. 54/05 in
55/08).
(4) Za gašenje požarov na objektu je treba zagotoviti
vodo iz hidrantnega omrežja. Hidranti morajo biti povezani v
obročast sistem cevovodov. Hidranti so razporejeni tako kot
so prikazani v situaciji. Hidranti morajo biti nadtalni. Razdalja
med hidrantoma in zidom objekta ne sme biti manjša kot 5 m
in ne večja od 80 m. Premer hidranta mora biti najmanj DN
80. Lokacija hidranta mora biti označena s tablico v skladu s
standardom SIST 1007.
(5) Hidrantno omrežje za gašenje objektov mora biti zago‑
tovljeno v skladu s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidran‑
tno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91 in
83/05).
(6) Ureditev dovozov, dostopov in delovnih površin za
gasilce mora biti urejeno v skladu s Tehnično smernico za
graditev – TSG‑1‑001:2007 Požarna varnost v stavbah in v
skladu s standardom SIST DIN 14090. Intervencijske poti izven
vozišč morajo biti izvedene na način, ki dopušča ozelenitev teh
površin. Vse povozne površine morajo biti dimenzionirane na
10 t osnega pritiska. Širina intervencijskih poti mora biti najmanj
3 metre, na mestih za delovanje intervencijskih vozil pa najmanj
3 metre utrjene površine in 2 metra površine brez zaprek. Od‑
miki od objektov morajo biti med 3 in 9 metrov. Najmanjši radiji
obračanja morajo biti 11,5 metra. Vse intervencijske poti morajo
omogočati krožno vožnjo.
(7) Stavba spada med objekte s površino nad 600
do 6000 m2, zato mora biti zagotovljen dostop do najmanj
ene strani stavbe ter najmanj ena delovna površina za inter‑
vencijo.
(8) Požarnovarnostni ukrepi morajo biti izbrani tako, da
bodo predvideni ukrepi varstva pred požarom zagotavljali:
– pogoje za pravočasno odkrivanje, obveščanje, omejitev
širjenja in učinkovito gašenje požara
– pogoje za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih
posledic požara za ljudi, premoženja in okolja
– pogoje za pravočasen in varen umik iz kateregakoli
dela objekta
– dostopne in delovne površine za intervencijska vozila
in gasilce
– vire za oskrbo z vodo za gašenje požarov.
(9) Ureditev varstva pred požarom je razvidna iz grafične‑
ga dela občinskega podrobnega prostorskega načrta – »Načrt
intervencijskih poti« (list št. 6.1.).
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40. člen
(varstvo pred neeksplodiranimi minsko eksplozivnimi sredstvi)
Območje je potencialno nahajališče minsko eksplozivnih
sredstev – v času druge svetovne vojne je bilo to področje
posejano z minskimi polji, prav tako pa ne gre izključiti potenci‑
alnih neeksplodiranih letalskih bomb iz množičnih bombardiranj
nekdanjega borovniškega viadukta. V zadnjih dveh letih sta
bili ob razkrivanju površinske plasti zemlje na Molkovem trgu
najdeni dve italijanski protipehotni mini. Investitor gradnje naj
se pred pričetkom del zavaruje za povzročitev nastale škode
zaradi morebitne eksplozije.
IX. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
41. člen
(splošni pogoji)
(1) Vsi objekti znotraj območja OPPN morajo biti priklju‑
čeni na obstoječe in predvideno komunalno in energetsko
infrastrukturno omrežje. Priključitev se izvede po pogojih po‑
sameznih upravljavcev komunalnih vodov.
(2) Vsi primarni in sekundarni vodi morajo potekati po jav‑
nih prometnih in intervencijskih površinah ali površinah v javni
rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov
in naprav. Zagotovljeni morajo biti zadostni in ustrezni odmiki od
obstoječih komunalnih in energetskih vodov in naprav.
(3) V primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora
lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje
javnih komunalnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec
posameznega komunalnega voda pa mora za to od lastnika
pridobiti služnost.
(4) Obstoječe komunalne vode, ki se nahajajo v območju,
je dopustno obnavljati, dograjevati in jim povečevati zmoglji‑
vosti v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob
upoštevanju veljavnih predpisov.
(5) V primeru, da bo na območju gradilo več investitor‑
jev, morajo pred izdajo gradbenega dovoljenja posameznega
objekta pristopiti vsi posamezni investitorji k podpisu ustrezne
pogodbe o sofinanciranju izgradnje vseh objektov in naprav
za prometno in komunalno ureditev ter izgradnjo vseh infra‑
strukturnih razvodov, ki so predvideni v zbirni karti komunalnih
naprav. V navedeni pogodbi mora biti opredeljen tudi končni
rok za končanje vseh del.
X. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI
UREJANJA PROSTORA
42. člen
(vplivno območje)
(1) V času gradnje bo vplivno območje obsegalo:
– vsa zemljišča znotraj območja OPPN
– dele zemljišč izven območja zaradi ukinitve ali rekon‑
strukcije obstoječih komunalnih vodov ali ureditve novih in sicer
traso voda:
– dele parcel 446/7, 442/4, 446/6, 446/5 in 449/1 k.o.
Borovnica za izvedbo novega NN razvoda od obstoječe TP do
TC Mercator;
– dele parcel 2080/4, 2080/79, 3587/8, 429/5, 428/2
in 429/4, k.o. Borovnica za izvedbo novega sekundarnega
voda PE110 od obstoječega sekundarnega voda LTŽ150 do
obstoječega voda ALK110, ki se ga delno demontira;
– dele parcel 2080/4 in 2080/79 k.o. Borovnica za iz‑
vedbo priključka internega omrežja požarne in pitne vode DN80
za TC Mercator na nov sekundarni vodovod PE110;
– dele parcel 2080/4 in 2080/79 k.o. Borovnica za
ukinitev dela obstoječe kanalizacije za sanitarno odpadno vodo
in izvedbo njene prestavitve ter priključitve na obstoječo kana‑
lizacijo;
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– dele parcel 521, 544/4 k.o. Borovnica za ukinitev
obstoječega in izvedbo novega telekom omrežja ter novega
omrežja CaTV za obstoječa stanovanjska objekta na zaho‑
dnem robu območja OPPN;
– del parcele 429/1 k.o. Borovnica za ukinitev obsto‑
ječega telekom omrežja za stanovanjski objekt na južnem robu
območja OPPN;
– del parcel 3278/1 in 429/1 k.o. Borovnica za izved‑
bo novega telekom in CaTV omrežja za stanovanjski objekt na
južnem robu območja OPPN;
– del parcel 3640/1 in 3640/2 k.o. Borovnica za izved‑
bo navezave na obstoječe UPC omrežje.
(2) V času obratovanja bo vplivno območje obsegalo:
– vsa zemljišča znotraj območja OPPN
– dele parcel št. 438, 446/5, 449/1, 453/2, 3640/1, 2080/4,
2080/79, 3586/1, 3587/8 in 2586/2 k.o. Borovnica zaradi obča‑
snega osenčenja.
(3) Vplivno območje v času gradnje in v času obratovanja
objektov je razvidno iz grafičnega dela občinskega lokacijskega
načrta – »Vplivi na sosednja območja« (list št. 3.2.).
43. člen
(opis vplivov in povezav s sosednjimi območji)
(1) Območje OPPN v sklopu predpisanega vplivnega
območja minimalno v širini 25 m meji na sledeče obstoječe
rabe prostora:
– z JZ mejo na Zalarjevo ulico
– s SV mejo na območje Liko
– s SZ in JZ mejo na obstoječo pozidavo.
(2) V času gradnje bo poseg vplival na okolico:
– s prestavitvijo sanitarnega kanala
– s prestavitvijo sekundarnega vodovoda ob V mejo
OPPN
– z gradnjo NN voda do TP
– s postavitvijo gradbiščne ograje in gradbiščnega objekta
– s temeljenjem na geomehaniko tal
– s hrupom gradbenih strojev
– s prašenjem ob izvajanju gradbenih del
– s povečanim prometom tovornih vozil.
(3) Predvideni objekti s pripadajočo zunanjo ureditvijo
bodo po končani gradnji vplivali:
– s povečanim prometom na dostopno cesto.
(4) Na predvideno pozidavo bo vplival:
– promet po obstoječih cestah in dejavnost kompleksa
Liko.
(5) Vplivov novogradnje v času gradnje in obratovanja na
varnost pred požarom, na higiensko in zdravstveno zaščito, na
varnost pri uporabi ter pred hrupom, na poslabšanje bivalnih
razmer zaradi spremembe osončenja ni, oziroma je z izvedbo
posegov stanje v normativnih okvirih.
XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA
OD NAČRTOVANIH REŠITEV
44. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
(1) Tlorisni gabariti objektov:
Dopustno je odstopanje od predpisanih tlorisnih gabaritov
objekta do ± 1.00 m ob pogoju, da so izpolnjeni urbanistični
pogoji iz 13. člena tega odloka.
(2) Višinski gabariti objektov:
Dopustno je odstopanje od predpisanih višinskih gabari‑
tov do ± 0.50 m ob pogoju, da so izpolnjeni urbanistični pogoji
iz 13. člena tega odloka.
(3) Višinska regulacija terena:
Odstopanja so lahko do ± 0.10 m, razen na utrjenih zu‑
nanjih funkcionalnih površinah, kjer je dopustno odstopanje od
predpisane kote do + 0.10m.
(4) Komunalni vodi, objekti in naprave:
Dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v
skladu s programi upravljavcev komunalnih vodov in morajo biti
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izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve
posameznega komunalnega voda.
Pri realizaciji OPPN so dopustni premiki tras komunalnih
naprav in prometnih ureditev od prikazanih, v kolikor gre za
prilagajanje stanju na terenu, izboljšave tehničnih rešitev, ki
so primernejše z oblikovalskega, prometno‑tehničnega, oze‑
lenitvenega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne
smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji ali prejudicirati in
ovirati bodoče ureditve, ob upoštevanju veljavnih predpisov za
tovrstna omrežja in naprave.
Pod enakimi pogoji je za izboljšanje stanja opremljenosti
območja možno izvesti dodatno podzemno gospodarsko javno
infrastrukturo.
(5) Parcelacija in zakoličba objektov:
Dopustna so odstopanja skladno z uskladitvami parcelnih
mej in s tolerancami horizontalnih gabaritov objektov.
XII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
45. člen
(splošne obveznosti)
(1) Poleg splošnih pogojev morata investitor in izvajalec
upoštevati določilo, da se načrtovanje in izvedba posegov opra‑
vi na tak način, da so ti čim manj moteči ter tako, da ohranijo
ali celo izboljšajo gradbeno tehnične in prometno varnostne ter
okoljevarstvene razmere.
(2) Poleg vseh obveznosti, navedenih v predhodnih čle‑
nih tega odloka, so obveznosti investitorja in izvajalca v času
gradnje in po izgradnji tudi:
– Investitor mora v 2. etapi izvesti in financirati celotno
ureditev Molkovega trga. Stroške, ki bodo pri tem nastali, po‑
računa s komunalnim prispevkom, kar se določi s programom
opremljanja,
– izdelati načrt ureditve gradbišča,
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo priha‑
jalo do poslabšanja prometnih razmer na obstoječem cestnem
omrežju,
– zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v
takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi predvidenih
posegov ne bo poslabšala,
– zagotoviti dostope, ki so bili zaradi gradnje prekinjeni,
– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagoto‑
vljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč,
– v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem
možnem času prekomerne negativne posledice, ki bi nastale
zaradi gradnje,
– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh ob‑
stoječih infrastrukturnih vodov in naprav. Infrastrukturne vode je
potrebno takoj obnoviti v primeru poškodb pri gradnji,
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukre‑
pe in organizacijo gradbišča za preprečitev prekomernega
onesnaženja tal, vode in zraka pri transportu, skladiščenju in
uporabi škodljivih snovi ter v primeru nesreče zagotoviti takoj‑
šnje ukrepanje usposobljene službe,
– za čas gradnje upoštevati, da v dnevnem času niso
prekoračene kritične ravni hrupa, predpisane za posamezna
območja varovanja pred hrupom,
– zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objek‑
tov, naprav in območij ter okolico objektov.
(3) Investitor in izvajalec morata poleg urbanistično ar‑
hitektonskih pogojev upoštevati vse smernice, usmeritve in
pogoje posameznih nosilcev urejanja prostora, ki so sestavni
del tega OPPN.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
46. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po uveljavitvi
veljavnosti občinskega podrobnega prostorskega načrta)
S sprejetjem tega odloka za parcele, ki so znotraj obmo‑
čja OPPN, pa so bile del Ureditvenega načrta Liko, prenehajo
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Št.

veljati določila Odloka o ureditvenem načrtu lesnoindustrijske‑
ga kombinata Liko v Borovnici (Uradni list SRS, št. 13/89).

710

47. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti OPPN)
OPPN velja do izvedbe prostorske ureditve, ki je predvi‑
dena na osnovi tega načrta.
72

48. člen
(vpogled OPPN)
Občinski podrobni prostorski načrt je stalno na vpogled na
pristojnem oddelku Občine Borovnica.
49. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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Št. 3505-0002/2008-26
Borovnica, dne 9. julija 2009
74

Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.
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BRASLOVČE
2880.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Braslovče za leto 2008

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2), 96. in 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in
16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99,
55/00, 16/03) je Občinski svet Občine Braslovče na seji dne
15. 7. 2009 sprejel
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ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Braslovče za leto 2008
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Braslovče
za leto 2008 z naslednjo vsebino:
v EUR (brez centov)
Skupina/
Podskupina
kontov

Besedilo

Realizacija
2008

42

43

A. BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
70
700

71

4.036.016

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.094.044

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)

2.800.718

Davki na dohodek in dobiček

2.451.671

703

Davki na premoženje

189.698

704

Domači davki na blago
in storitve

159.349

706

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

293.326

75
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Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711
Takse in pristojbine
712
Denarne kazni
713
Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714
Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
720
Prihodki od podaje osnovnih
sredstev
721
Prihodki od prodaje zalog
722
Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja
PREJETE DONACIJE
(730+731)
730
Prejete donacije iz domačih
virov
731
Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
740
Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
400
Plače in drugi izdatki
zaposlenim
401
Prispevki delodajalcev za
socialno varnost
402
Izdatki za blago in storitve
403
Plačila domačih obresti
409
Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413+414)
410
Subvencije
411
Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412
Transferi neprofitnim org.
in ustanovam
413
Drugi tekoči domači transferi
414
Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
(420)
420
Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)
431
Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso prorač.
uporabniki
432
Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) I.‑II.
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA KAPIT.
DELEŽEV 111.220
750
Prejeta vračila danih posojil
751
Prodaja kapitalskih deležev
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61.877
4.599
8.886

5.652
212.312
0

0
15.000
15.000
0
926.972
926.972
4.631.935
1.607.488
186.796
29.896
1.191.202
43.966
155.628
1.066.925
24.739
708.477
130.064
203.645
0
1.241.402
1.241.402
716.120

331.148
384.972
–595.919

110.300
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752
Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJ
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)
440
Dana posojila
441
Povečanje kapitalskih deležev
442
Poraba sredstev kupnin iz
naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAP. DELEŽEV
(IV.‑V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
500
Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
550
Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.‑VIII.‑IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

Uradni list Republike Slovenije
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2. člen
0
0

111.220
595.000
595.000
43.547
43.547
66.754
551.453
595.919
66.398

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410/09
Braslovče, dne 15. julija 2009
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

2881.

II. VSEBINA

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za območje PA1 – vikend naselje Letuš
– levi breg (Feldin)

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) ter 16. člena Statuta Občine Bra‑
slovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet
Občine Braslovče na 20. seji dne 15. 7. 2009 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje PA1 – vikend naselje Letuš –
levi breg (Feldin)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(pravna podlaga)
(1) V skladu s Strategijo prostorskega razvoja in s Pro‑
storskim redom Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08)
Občinski svet sprejme Odlok o občinskem podrobnem pro‑
storskem načrtu za območje PA1 – vikend naselje Letuš – levi
breg (Feldin) po projektu št. 50‑2008, ki ga je izdelal biro
URBANISTI, d.o.o.
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je dana v Za‑
konu o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list
RS, št. 33/07).

(vsebina OPPN)
(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del obsega naslednje vsebine:
– opis prostorske ureditve, ki se načrtuje s podrobnim
načrtom
– umestitev načrtovane ureditve v prostor
– zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključe‑
vanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno
javno dobro
– rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dedi‑
ščine
– rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in
ohranjanje narave
– rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
– načrt parcelacije
– etapnost izvedbe prostorske ureditve
– velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, obliko‑
valskih in tehničnih rešitev
– usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti podrobnega načrta.
(3) Grafični del obsega naslednje vsebine:
GRAFIČNI NAČRT 1: ''Izsek iz grafičnega dela prostor‑
skega reda občine Braslovče''
GRAFIČNI NAČRT 2: ''Območje podrobnega načrta z
obstoječim parcelnim stanjem''
GRAFIČNI NAČRT 3: ''Prikaz vplivov in povezav s sose‑
dnjimi območji''
GRAFIČNI NAČRT 4: ''Zazidalna situacija''
GRAFIČNI NAČRT 5: ''Zasnova gospodarske infrastruk‑
ture ''
GRAFIČNI NAČRT 6: ''Načrt parcelacije''
(4) Sestavni del tega odloka so tudi naslednje priloge:
– izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
– prikaz stanja prostora
– strokovne podlage
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
– obrazložitev in utemeljitev
– povzetek za javnost
– geodetski načrt s certifikatom
– geološko poročilo
– podatki o lastnikih zemljišč
– služnostne pogodbe za dovozno cesto.
III. OBMOČJE
3. člen
(območje OPPN)
Območje OPPN zajema eno parcelo, in sicer št. 470/169,
k.o. Letuš. Okvirno območje OPPN je veliko 500 m². Območje
se nahaja znotraj vikend naselja Letuš na levem bregu Savi‑
nje.
IV. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
4. člen
(opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN)
Za celotno območje Vikend naselja Letuš – levi breg je
v skladu z Odlokom o Prostorskem redu Občine Braslovče
(Uradni list RS, št. 16/08; v nadaljevanju: prostorski red obči‑
ne) predviden sanacijski podrobni načrt. Ker občina oziroma
lastniki preostalih zemljišč v naselju trenutno ne načrtujejo sa‑
nacijskega OPPN za celotno območje, je predmet tega odloka
zgolj območje iz 3. člena tega.
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V. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
(opis vplivov in povezav prostorske ureditve
s sosednjimi območji)
Obravnavano območje v naravi predstavlja eno prosto
parcelo znotraj že zgrajenega območja individualnih stanovanj‑
skih ter počitniških stavb. Te počitniške stavbe se postopoma
transformirajo v stanovanjske. Do območja je že speljana pro‑
metna povezava, ki pa jo je v bodoče potrebno rekonstruirati.
Tudi ostala gospodarska infrastruktura je v večji meri že izve‑
dena. Tako predvidena gradnja na obravnavanem območju
predstavlja logično morfološko zapolnitev ter delno sanacijo
tega dela naselja.
6. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)
Znotraj ureditvenega območja je predvidena gradnja ene
enostanovanjske stavbe. Objekt je umeščen na parc. št. 470/169
k.o. Letuš. Stavba se bo prometno napajala preko že obstoječe
dovozne ceste, ki pa jo je potrebno razširiti ter ob njej urediti
pločnik.
7. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
(1) Stavba
Dovoljena je gradnja ene enostanovanjske stavbe okvir‑
nih dimenzij 9.00 x 12.00 m ter etažnosti do K+P+1+M, pri
čemer se šteje, da posamezna etaža ne presega višine 3 m,
da je klet v celoti vkopana, kolenčni zid v mansardi pa v primeru
izgradnje vseh etaž ne presega višine 1.0 m, v nasprotnem je
lahko višji. Značilnosti objektov naj v čim večji možni meri sledi‑
jo značilnostim zunanje podobe sosednjih obstoječih objektov,
pri čemer je možno: izjemoma možni balkoni in drugi arhitek‑
turni elementi, ki naj bodo skladni s prevladujočimi elementi
naselja, fasade bele barve ali v zemeljskih odtenkih, nakloni
strešin od 30 do 45°, zaželene dvokapnice, brez posebnih
arhitekturnih elementov streh, z minimalnimi napušči, kritina
pretežno opečnata, naravna rdeča barva, možno drugačno
oblikovanje streh, ki naj bo skladno s prevladujočimi elementi
v naselju, možna uporaba drugačnih materialov in barv kritine,
ki naj bo skladna s prevladujočimi elementi naselja. Sleme
mora potekati vzporedno z daljšo stranico in sicer v smeri se‑
verovzhod–jugozahod.
Od sosednjih parcel mora biti stavba oddaljena najmanj
2.50 m. Koto pritličja je dopustno dvigniti nad nivo visoke
vode.
(2) Zunanja ureditev
Okolica objektov naj bo ozelenjena s travo in posameznim
drevesi, dopustne so manjše zasaditve, ki se lahko med seboj
razlikujejo, po velikosti pa ne smejo izstopati, da ne bi tvorile
sence sosednjim objektom, v primeru zasaditve sadnega drevja
mora lastnik upoštevati varstvo okolja in ne sme uporabljati
škropiv. Dovozne in parkirne površine naj bodo tlakovane s
travnimi ploščami. Kote terena ni dopustno nadvišati nad koto
sosednjih zemljišč.
(3) Geomehanski pogoji in usmeritve
Pred kakršnimikoli posegi je potrebno pridobiti geološko
mnenje in na podlagi tega prilagoditi vse posege v prostor.
(4) Pogoji za postavitev nezahtevnih in enostavnih objek‑
tov
Dovoljena je postavitev ograje višine do 1.80 m okoli
objekta in sicer na sam rob parcele namenjene gradnji, od
roba predvidenega cestišča pa mora biti oddaljena najmanj
1.00 m. Dovoljena je tudi gradnja bazena, nadstreškov, ute
in samostojne garaže dimenzij do 5.00 x 6.00 m in drugih ne‑
zahtevnih objektov za lastne potrebe ter enostavnih objektov
za lastne potrebe, ki morajo biti oddaljeni od sosednjih parcel
najmanj 2.50 m.
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VI. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO
JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
8. člen
(prometna infrastruktura, energetska infrastruktura,
telekomunikacijska infrastruktura, meteorna in fekalna
kanalizacija, vodovod in obveznost priključevanja)
(1) Prometna infrastruktura
Stavba se bo prometno napajala preko obstoječe zaseb‑
ne dovozne ceste, za katero je že zagotovljena služnost in se
priključuje na javno cesto. Dovozna cesta je že kategorizirana,
ker pa je trenutno v zasebni lasti, je potrebno cesto prenesti v
javno dobro v last Občine Braslovče kot lastnika in upravljavca.
Pri rekonstrukciji zasebne dovozne ceste je potrebno zagotoviti
možnost razširitve le‑te ter izgradnjo pločnika, ki posega na
obravnavane parcele. Širina ceste mora biti najmanj 5.00 m.
Znotraj parcele je potrebno za potrebe objekta zagotoviti vsaj
dve parkirni mesti. Zunanja ureditev ne sme vplivati na prome‑
tno varnost na javnih cestah.
(2) Energetska infrastruktura
Energija za napajanje objekta je na voljo v prostostoječi
električni omarici R 4, ki se napaja iz TP Letuš vikendi. Za
nadaljnje načrtovanje si mora investitor od Elektro Celje d.d.
pridobiti projektne pogoje in soglasje za priključitev na distri‑
bucijsko omrežje. Za ogrevanje in potrebe v gospodinjstvu je
dovoljena uporaba zemeljskega plina ali drugega ekološko
nespornega energenta z možnostjo postavitve plinohrama,
katerega lega mora biti usklajena s področnimi predpisi in
varnostnimi zahtevami. Zaželena je uporaba alternativnih virov
energije.
(3) Telekomunikacijska infrastruktura
Pri posegih v prostor je potrebno upoštevati trase TK
omrežja. Trase so na razpolago pri upravljavcu Telekom Slo‑
venija. Za priključitev novih objektov na javno TK omrežje je
potrebno predvideti in vrisati idejne trase TK vodov.
(4) Meteorna in fekalna kanalizacija
Na območju še ni zgrajenega javnega kanalizacijskega
omrežja, je pa predvideno in se mora po njegovi izgradnji
predvideni objekt nanj priključiti. Do njegove izgradnje pa je
potrebno komunalne vode pred izpustom v površinski odvodnik
očistiti na individualni čistilni napravi. Meteorne vode se bodo v
skladu z 92. členom Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02),
ponikale in sicer na tak način, da bo v čim večji meri zmanjšan
odtok padavinskih voda z urbanih površin. Zato se na območju
manipulacijskih površin predvidijo travne plošče, okolica objek‑
tov pa se v čim večji meri zatravi.
(5) Vodovod
Oskrba z vodo je možna preko izgrajenega javnega vo‑
dovoda, ki poteka po obravnavani parceli. Minimalni odmik od
javnega vodovoda mora znašati najmanj 4.00 m. Priključek
mora ustrezati potrebam izgradnje zunanje hidrantne veje, ki
morajo biti del internega vodovodnega omrežja.
(6) Obveznost priključevanja
Predvideni objekti se morajo priključiti na načrtovano go‑
spodarsko infrastrukturo.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
9. člen
(kulturna dediščina)
Na obravnavanem območju se ne nahajajo zavarovane
enote kulturne dediščine. Zato ni potrebno pridobiti kulturno‑
varstvenih pogojev in kulturnovarstvenih soglasij.
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VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
10. člen
(varstvo voda, varstvo pred hrupom, varstvo zraka, ravnanje
z odpadki, varstvo tal in ohranjanje narave)
(1) Varstvo voda
Predviden objekt se bo začasno priključil na malo čistilno
napravo, v prihodnosti pa na javni kanalizacijski sistem. Odpa‑
dne komunalne vode se bodo po izgradnji kolektorjev odvajale
v javno kanalizacijsko omrežje ter dalje v skupno čistilno napra‑
vo. Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na
vodni režim ali stanje voda se lahko izvedejo samo na podlagi
vodnega soglasja.
(2) Varstvo pred hrupom
Na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v
okolju (Uradni list RS, št. 105/05) sodi obravnavano območje v
II. območje varstva pred hrupom. Za to območje veljajo mejne
dnevne ravni hrupa 55 dBA in mejne nočne ravni 45 dBA. Ukre‑
pi za varovanje objektov in območij pred prekomernim hrupom
morajo biti izvedeni v skladu s predpisi. Predvideni objekti
oziroma njihovo obratovanje in uporaba po končani gradnji ne
smejo presegati predpisane mejne ravni hrupa.
(3) Varstvo zraka
Predviden objekt ne sme predstavljati možnosti poveča‑
nja onesnaženja zraka. Za potrebe po toplotni energiji se naj
uporabljajo obnovljivi viri energije ter ekološko nesporni viri. S
tem bo kvaliteta zraka ostala na sprejemljivi ravni.
(4) Ravnanje z odpadki
Za objekt je potrebno zagotoviti zbirno mesto za odpadke,
to je urejen prostor v ali ob objektu kamor se postavijo zabojniki
za mešane komunalne odpadke in odjemno mesto, kjer izvaja‑
lec javne službe odpadke prevzame. Odjemno mesto je lahko
tudi zbirno mesto, če je zagotovljen nemoten dovoz vozilom
za odvoz odpadkov. Predvideni način odvoza odpadkov mora
ustrezati tehnologiji zbiranja in odvažanja odpadkov, ki jo upo‑
rablja izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
(5) Varstvo tal
Rodovitni del prsti, ki bo odstranjen med gradnjo je po‑
trebno ustrezno deponirati ter uporabiti za ureditev zelenic ter
ostalih zelenih površin.
(6) Ohranjanje narave
Na obravnavanem območju se ne nahajajo naravne vre‑
dnote. Zato ni potrebno pridobiti naravovarstvenih pogojev in
naravovarstvenih soglasij.
IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM
11. člen
(rešitve in ukrepi)
(1) Pri pripravi akta so v skladu z Zakonom o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 105/06) upoštevani ustrezni
prostorski, gradbeni in tehnični ukrepi. Z ustrezno razmesti‑
tvijo objektov in z odmiki med njimi so ustvarjeni pogoji za
požarno ločitev objektov, zagotovljeni so pogoji za omeje‑
vanja širjenja ognja ob požaru ter pogoji za varen umik ljudi
in premoženja. Urejene so prometne in delovne površine za
intervencijska vozila. Oskrba za gašenje z vodo je predvidena
preko nadzemnih hidrantov, izvedenih skladno s Pravilnikom
o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje po‑
žarov (Uradni list RS, št. 30/91). Pri nadaljnjem projektiranju
je potrebno upoštevati Zakon o varstvu pred požarom (Uradni
list RS, št. 105/06) ter Pravilnik o požarni varnosti v stavbah
(Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07). Investitorji
objektov, za katere bo ob upoštevanju Priloge 1 iz Pravilnika o
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o študiji požarne varno‑
sti (Uradni list RS, št. 28/05, 66/06 – odločba US in 132/06) pri
pripravi projektne dokumentacije PGD obvezna izdelava študije
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požarne varnosti, so pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega
dovoljenja dolžni pridobiti požarno soglasje k projektnim reši‑
tvam od Uprave RS za zaščito in reševanje.
(2) Upoštevati je potrebno cono potresne ogroženosti
ter temu primerno prilagoditi način gradnje. Pri gradnji novih
objektov je potrebno ojačiti prvo ploščo.
(3) Za območje OPPN je bila izdelana »Hidravlično – hi‑
drološka presoja vodnega režima za parcelo št. 470/169, k.o.
Letuš« (študija za novogradnjo, projektant: Inženiring za vode,
d.o.o., Ljubljana, št. proj.: 938‑FR/09, datum: april 2009), ka‑
tere zaključki so naslednji: »Obravnavana parcela se nahaja
na robu dosega stoletne vode, vendar višinsko ne zagotavlja
zadostne poplavne varnosti bodočim objektom. Predlagamo,
da se vitalni deli načrtovanih objektov postavijo vsaj 0.5 m nad
pričakovano koto Q100 (305.0 + 0.5 = 305.5 m n.m.), oziroma
0.5 m nad koto urejenega terena (višji od 2 pogojev). S tem
se bo poplavna varnost bodočega objekta bistveno povečala.
Nadvišanje terena ob objektu (na območju celotne parcele)
ni zaželjeno, saj se lahko s tem povzroči zastajanje in (ali)
preusmeritve meteornih vod na druga (sedaj mogoče manj
ogrožena) območja. Umestitev objekta v prostor ob upošteva‑
nju predlaganih usmeritve ne bo imela negativnega vpliva na
vodni režim. Za območje Letuša je izdelan tudi idejni projekt
ureditve Savinje in Pake za zagotavljanje poplavne varnosti
urbaniziranih območij. Po realizaciji predlaganih ukrepov bo
območje Letuša poplavno varno.«
X. NAČRT PARCELACIJE
12. člen
(parcelacija)
Načrt parcelacije vsebuje načrt gradbenih parcel in je pri‑
kazan v grafičnem načrtu parcelacije. Določena je ena parcela
namenjena gradnji.
XI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
13. člen
(etapnost)
Načrtovane ureditve se izvedejo v enotni etapi. Rekon‑
strukcija oziroma razširitev dovozne ceste in izgradnja pločnika
se lahko izvedejo naknadno.
XII. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH
REŠITEV
14. člen
(velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih
in tehničnih rešitev)
(1) Pri nadaljnjem načrtovanju objektov je dovoljeno
zmanjšanje ali povečanje tlorisnih gabaritov objektov, pri če‑
mer se ne sme presegati naslednjih faktorjev izkoriščenosti
gradbene parcele:
Fi (faktor izrabe) = 0,8
Fz (faktor zazidanosti) = 0,4.
(2) Dovoljena so tudi manjša odstopanja od lege posame‑
znih objektov ter ostalih ureditev, vendar je potrebno upoštevati
minimalne odmike od sosednjih gradbenih parcel. Objekte je
dovoljeno postavljati tudi bližje sosednjim parcelam vendar
zgolj ob soglasju lastnikov le‑teh.
(3) Meje parcel namenjenih za gradnjo so določene okvir‑
no, možne so tudi korekcije, vendar pod pogojem, da ne vpli‑
vajo na izvedbo podrobnega načrta.
(4) Ravno tako so dopustna odstopanja od posameznih
tehničnih rešitev, če se pri nadaljnjem podrobnejšem načrto‑
vanju poiščejo primernejše rešitve, ki pa ne smejo vplivati na
izvedbo podrobnega načrta in ne smejo poslabšati prostorskih
in okoljskih razmer.
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(5) Dovoljena so odstopanja od tras vodov gospodarske
infrastrukture, kolikor to zahteva prilagoditev terenu, obstoječim
trasam vodov in naprav in sami tehnologiji izvedbe.
(6) Odstopanja od rešitev določenih s tem odlokom ne
smejo biti v nasprotju z javnim interesom. Z odstopanji morajo
soglašati organi in organizacije, ki jih le ta zadevajo.
XIII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO
PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN
15. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti OPPN)
OPPN preneha veljati, ko je izveden, o čemer s sklepom
odloči Občina Braslovče. Na območju OPPN po prenehanju
njegove veljavnosti velja hierarhično višji prostorski akt. Merila
in pogoji za enoto urejanja prostora, v katero sodi območje
OPPN, se po prenehanju njegove veljavnosti določijo v hierar‑
hično višjem prostorskem aktu tako, da se smiselno povzamejo
merila in pogoji za posege v prostor iz tega odloka.
XIV. KONČNE DOLOČBE
16. člen
(dostopnost)
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih
službah Občine Braslovče in na Upravni enoti Žalec, Oddelek
za okolje in prostor.
17. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe za posamezna področja.
18. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505/16-2008
Braslovče, dne 15. julija 2009
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

2882.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za območje PA 18 – Parižlje (Beharič)

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) ter 16. člena Statuta Občine Bra‑
slovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet
Občine Braslovče na 20. seji dne 15. 7. 2009 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje PA 18 – Parižlje (Beharič)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski
načrt za območje PA 18 – Parižlje (Beharič) v nadaljevanju:
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OPPN, ki ga je izdelal AR projekt d.o.o., Sevnica, pod št. 90/08
in je sestavni del tega odloka. Občinski podrobni prostorski
načrt je izdelan v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Ob‑
čine Braslovče in prostorskimi sestavinami Prostorskega reda
Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08).
2. člen
OPPN vsebuje naslednje sestavine:
I. TEKSTUALNI DEL
II. SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA
PROSTORA
III. PRILOGE
IV. GRAFIČNE PRILOGE
II. UREDITVENO OBMOČJE OPPN
3. člen
Meja območja urejanja občinskega podrobnega prostor‑
skega načrta meji na severni, vzhodni, južni in zahodni strani
z obstoječo stanovanjsko pozidavo, na severni strani pa z
obstoječo nepozidano parcelo in javno potjo. Velikost območja
OPPN znaša 950m².
Obravnavano območje parc. št. 538/324 k.o. Spodnje
Gorče je v naravi pašnik.
Občinski podrobni prostorski načrt se pripravi za območje,
ki sega na zemljišče parc. št. 538/324 k.o. Spodnje Gorče.
Izven območja občinskega podrobnega prostorske‑
ga načrta poteka izvedba priključitve območja na javno pot
parc. št. 538/322 k.o. Spodnje Gorče.
Občinski podrobni prostorski načrt se pripravi za območje,
ki sega na zemljišče parc. št. 538/324 k.o. Spodnje Gorče.
Izven območja občinskega podrobnega prostorske‑
ga načrta poteka izvedba priključitve območja na javno pot
parc. št. 538/322 k.o. Spodnje Gorče.
III. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA
IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
4. člen
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste dejav‑
nosti:
– stanovanjska dejavnost
– storitvena dejavnost.
5. člen
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste gradenj,
oziroma drugih del:
– gradnja novega objekta
– redna investicijska in vzdrževalna dela
– spremembe namembnosti in sprememba rabe
– rekonstrukcija objektov
– rušitve in nadomestne gradnje
– dozidave in nadzidave.
6. člen
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste dopu‑
stnih objektov glede na namen:
– stanovanjski objekti
– gradbeno inženirski objekti (prometna, komunalna in
energetska infrastruktura)
– gradnja manj zahtevnih in enostavnih objektov skla‑
dno z Uredbo o vrstah objektov na zahtevnost (Uradni list
RS, št. 37/08)
– zelene površine.
7. člen
Na območju OPPN so pogoji za urbanistično in krajinsko
oblikovanje območja ter za arhitektonsko oblikovanje objektov
in naprav naslednji:
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Stanovanjski objekti
– lega objektov: po geodetsko zazidalni situaciji;
– horizontalni gabariti: po geodetski zazidalni situaciji, so
dovoljene tolerance s tem, da se mora ohranjat min. razmer‑
je med stranicami 1:1,2 do 1:1,3. Tloris osnovnega volumna
objekta je praviloma podolgovate oblike. Na osnovni volumen
je možno dodajati in odvzemati manjše svobodno oblikovane
volumne, do skupne max. površine, ki je enaka največ 1/3
osnovnega objekta brez vpliva na bivalne pogoje sosednjih
objektov;
– vertikalni gabarit: dovoljena je izvedba K + P + 1 + M,
pri čemer se šteje, da posamezna etaža ne presega višine
3,0 m, da je klet v celoti vkopana, kolenčni zid v mansardi pa
ne presega višine 1,10 m;
– konstrukcija: klasična – zidana ali montažna;
– kota pritličja: po geodetsko zazidalni situaciji;
– kolenčni zid: do 1,10 m;
– streha: v osnovi dvokapnica s čopi ali brez. Naklon
strešine 30º–45º z minimalnimi napušči, kritina pretežno opeč‑
nata, naravna rdeče barve, možno je tudi drugačno oblikovanje
streh, ki naj bo skladno s prevladujočimi elementi naselja;
– fasada: finalna obdelava fasad je klasični zaglajeni omet
v svetlih, pastelnih barvah, dovoljena izvedba balkonov in lož.
Pri fasadah je možna kombinacija več barv;
– oblikovanje odprtin: svobodno;
– osvetlitev mansarde: strešna okna in/ali frčade;
– zunanja ureditev gradbene parcele: dovozni priključek
do enodružinske stanovanjske hiše bo izveden iz nekategorizi‑
rane javne poti. Manipulativne površine na gradbeni parceli se
asfaltirajo ali tlakujejo. Ostali del parcele se hortikulturno uredi z
avtohtono zasaditvijo. Pri zunanji ureditvi celotnega območja je
možna tudi gradnja ali zasaditev ograj max. višine 1,20 m med
posameznimi zemljiškimi parcelami na parcelno mejo.
8. člen
Enostavni objekti:
Znotraj gradbenih parcel stanovanjskega kompleksa je
možna gradnja manj zahtevnih in enostavnih objektov skladno
z Uredbo o vrstah objektov na zahtevnost (Uradni list RS, št
37/08). Gradijo se lahko kot prizidek k osnovnemu objektu ali
samostojno. Oblikovani morajo biti usklajeno z osnovnim objek‑
tom. Objekti so lahko lesene, zidane in kovinske konstrukcije.
9. člen
Infrastrukturni objekti:
Infrastrukturni objekti obsegajo vse objekte in naprave ve‑
zane na prometno, komunalno energetsko infrastrukturo (most,
cesta, parkirišča in podobno), postavitev cestne in urbane
opreme (ograje, prometna signalizacija, svetilke) ter objekte
zvez in telekomunikacij.
Oblikovanje infrastrukturnih objektov je svobodno, če s
tem odlokom ni določeno drugače:
– Cesta se asfaltira, manipulativne površine in parkirišča
se asfaltirajo ali tlakujejo.
– Ograje se lahko gradijo skladno z Uredbo o vrstah
objektov na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08).
10. člen
Gradbena parcela:
Parcelacija, oziroma določitev funkcionalnih zemljišč –
oziroma gradbenih parcel v OPPN ni predpisana. V grafičnem
delu OPPN je v ureditveni situaciji objekt lociran na sedanje
lastniško stanje parc. št. 538/324 k.o. Spodnje Gorče.
Dovoljen odmik zidu stanovanjskih in pomožnih objektov
od sosednjih parcelnih mej je 4,00 m. Kolikor investitor pridobi
soglasje lastnika sosednjega zemljišča je možno graditi objekt
z manjšim odmikom.
Gradbena parcela je lahko pozidana do 40% površine,
kar vključuje glavni objekt in pomožne objekte, nepozidane
površine je 60%. Pri določanju razmerja se upošteva bruto
etažna površina pritličja.
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IV. POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO UREJANJE
OBMOČJA
11. člen
Dovozi in dostopi ter parkiranje:
Območje OPPN za območje PA18 – Parižlje (Beharič) se
prometno navezuje na nekategorizirano cesto, ki je v privatni
lasti in se priključuje na občinsko cesto JP 990367 ob Savinji
1. Dovozno cesto je potrebno prenesti v javno dobro v last
Občine Braslovče kot bodočega upravljavca. Dovozno cesto je
potrebno razširiti na minimalno širino 5 m (4 m ceste v asfaltni
izvedbi in 0,5 m bankine levo in desno v izvedbi s travnatimi
ploščami). Ureditev dovozne ceste poteka ločeno od občinske‑
ga podrobnega prostorskega načrta.
12. člen
Vodovod:
Iz smernic JKP Žalec d.o.o. je razvidno, da je oskrba pred‑
videnega objekta možna preko izgrajenega javnega vodovoda
v izvedbi PE ø 90 mm.
Na območju OPPN je že izveden priključek na javni vodo‑
vod PE ø 90 mm. Na parceli investitorja je prav tako že izveden
zunanji vodomerni jašek.
V primeru, ko se jašek nahaja na območju povoznih po‑
vršin, mora biti jašek opremljen s povoznim pokrovom. Na trasi
vodovoda ni dovoljena gradnja nadzemnega in podzemnega
objekta, saditi dreves in drugih trajnih nasadov ter postavljati
škarpe, ograje ali drogove. Vodovod je potrebno vgraditi naj‑
manj 1,2 m pod koto terena. Predviden objekt se navezuje na
obstoječe hidrantno omrežje na tem območju.
13. člen
Kanalizacija – odvod komunalnih meteornih voda:
Fekalna kanalizacija:
Na podlagi smernic JKP Žalec d.o.o. je razvidno, da na
širšem območju predvidenega OPPN še ni zgrajeno javno
sekundarno kanalizacijsko omrežje, ki se zaključuje z čistilno
napravo. Zbirni fekalni kanal (kanal K100), ki bo odvajal fekalne
vode iz obravnavanega območja je že sprojektiran ni pa še
izgrajen v celoti in povezan s ČN Kasaze. Novi in obstoječi
objekti na območju predvidenega OPPN se bodo na javni ka‑
nal priključili preko revizijskih jaškov. V javno kanalizacijo je
dovoljeno odvajati vode, ki ustrezajo Uredbi o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo
(Uradni list RS, št. 47/05 in 45/07) in Pravilniku o prvih meri‑
tvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter pogojih za
njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 74/07).
Do izgradnje sekundarnega kanalizacijskega omrežja
na območju OPPN je potrebno fekalne vode odvajati v malo
čistilno napravo dimenzionirano za predvidene obremenitve
skladno z uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode
iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07).
Po izgradnji kanalizacijskega sistema na območju OPPN bo
priključitev na javno kanalizacijo obvezna, mala komunalna
čistilna naprava se ukine.
Meteorna kanalizacija:
Na podlagi smernic JKP Žalec d.o.o. je razvidno, da na
širšem območju OPPN še ni zgrajena meteorna kanalizacija.
Meteorne vode se preko revizijskih jaškov in peskolovov zbirajo
v zadrževalnem bazenu. Za preliv meteornih vod se predvidi
ponikalnica v podtalje.
14. člen
Električno omrežje:
Na podlagi smernic Elektro Celje d.d. je energija za na‑
pajanje objekta v obravnavanem območju OPPN na voljo v
prostostoječi razdelilni omarici R1 na parceli investitorja, ki se
napaja iz transformatorske postaje TP Parižlje Papež – NNO
Gmajna.
Pri križanju z drugimi komunalnimi vodi je potrebno elek‑
tro kable dodatno zaščititi.
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15. člen
Telefonsko omrežje, kabelski razdelilni sistem:
Na obravnavanem območju poteka trasa TK omrežja,
zato je potrebno obstoječe TK omrežje glede na predvideno po‑
zidavo oz komunalno ureditev ustrezno zaščititi ali prestaviti.
16. člen
Plinovodno omrežje:
Na obravnavanem območju OPPN ni zgrajenega plino‑
vodnega omrežja. Ogrevanje objektov bo možno vršiti preko
vkopanih plinskih cistern na parceli stanovanjskega objekta ali
z lahkim kurilnim oljem preko lastne kotlovnice v objektu.
17. člen
Odpadki:
Za vsak stanovanjski objekt je potrebno zagotoviti zbirno
mesto za odpadke, to je urejen prostor v ali ob objektu kamor
se postavijo zabojniki za mešane komunalne odpadke in od‑
jemno mest, kjer izvajalec javne službe odpadke prevzame.
Odjemno mesto je lahko tudi zbirno mesto, če je zagotovljen
nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov. Vsi koristniki
odvoza komunalnih odpadkov so dolžni ravnati v skladu z od‑
lokom, veljavnim na območju Občine Braslovče.
V. OSTALI POGOJI ZA UREJANJE OBMOČJA OPPN
18. člen
Varstvo pred hrupom:
Raven hrupa mora v naselju ostati v mejah dovoljenega.
Glede na dejansko in namensko rabo prostora se obrav‑
navano območje, skladno s 4. členom Uredbe o mejnih vre‑
dnostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05)
razvrščeno v III. stopnjo varstva pred hrupom. S predvidenim
posegom, menimo, da ne bodo presežene maksimalno dovolje‑
ne ravni hrupa. V primeru suma se izvedejo meritve, na podlagi
katerih se izvede protihrupna zaščita.
19. člen
Varstvo zraka:
Snovi, ki se izpuščajo v ozračje, ne smejo presegati mej‑
nih količin, določenih z uredbo o mejah, opozorilnih in kritičnih
emisijskih vrednostih snovi v zrak (Uradni list RS, št. 73/94,
52/02, 8/03, 39/06; ZVO‑1‑UDB1), Uredbo o emisiji snovi v
zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94, 51/98, 83/98,
105/00).
Dimnovodne naprave morajo biti zgrajene tako, da za‑
gotavljajo varno, zanesljivo in trajno delovanje kurišča, torej
ne smejo presegati maksimalne dovoljene emisije določene v
navedeni uredbi.
20. člen
Varstvo voda:
Odvajanje odpadnih voda iz območja OPPN mora biti ure‑
jeno s pogoji, določenimi v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni
list RS, št. 47/05 in Pravilniku o odvajanju in čiščenju komu‑
nalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02,
50/04).
Izboljšanje okolja oziroma varstvo voda bomo dosegli z:
– izgradnjo kanalizacijskega sistema območja z čistilno
napravo
– rednim vzdrževanjem kanalizacijskega sistema.
Končna dispozicija fekalnih vod bo čistilna naprava Ka‑
saze. Onesnažene meteorne vode z manipulativnih utrjenih
površin se vodijo preko lovilca olj in goriv in zadrževalnika v
ponikovalnico.
21. člen
Varstvo kulturne dediščine:
Na območju obravnavanega OPPN ni vsebin ohranjanja
kulturne dediščine.
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Arhitektura novih objektov naj sledi kontinuiteti obstoječe
pozidave na tem območju, tako, da novo nastala gradnja ne bo
vplivala negativno na kvaliteto obravnavanega območja. Arhi‑
tekturno oblikovanje zunanjščine naj sloni na tradiciji stavbar‑
stva širšega prostora. Ureditev okolice objektov naj upošteva
obstoječe kvalitete kulturne krajine, brez večjih umetnih barier
in netipične urbane opreme ter z avtohtono zasaditvijo.
Predhodna ocena arheološkega potenciala za obravna‑
vano območje OPPN še ni bila izdelana. V primeru odkritja
kakršnihkoli arheoloških najdb, arheolog dela ustavi in stanje
dokumentira skladno s standardi arheološke stroke. Stroške
arheoloških raziskav – vključno z arheološkim nadzorom – je
dolžan kriti investitor v okviru infrastrukturnega opremljanja
zemljišča (Uradni list RS, št. 7/99, 59. člen).
VI. UKREPI ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI
22. člen
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo
pred požarom:
Vsi posegi v območju občinskega podrobnega prostor‑
skega načrta morajo biti dimenzionirani, projektirani in izvedeni
skladno z predhodno pridobljenim geološkim mnenjem.
Ureditveno območje obravnavanega občinskega podrob‑
nega prostorskega načrta se nahaja na območju, ki je na osno‑
vi 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 doku‑
mentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Naselje Parižlje predstavlja primestno naselje prete‑
žno 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 stanovanjske hiše dimenzioni‑
rana tako, da vzdrži porušitev objekta v primeru potresa.
Obravnavano območje se z vodo oskrbuje iz obstoječega
vodovoda PE ø 90 mm, ki je del Osrednjega vodovodnega
sistema Žalec. Voda za gašenje požara je zagotovljena iz vo‑
dovodnega omrežja in iz hidrantnega omrežja na tem območju.
Dostop gasilskim vozilom v primeru eventuelnega požara je
omogočen neposredno do objekta.
Odmiki med objekti so zagotovljeni in izpolnjujejo varen
umik ljudi, živali in premoženja.
Kot sestavni del projekta za pridobitev gradbenega do‑
voljenja za objekt je potrebno izdelati študijo požarne varnosti.
Pred izdajo gradbenega dovoljenja, je potrebno k projektnim
rešitvam pridobiti požarno soglasje od Uprave RS za zaščito
in reševanje.
23. člen
Varstvo voda
Do izgradnje sekundarnega kanalizacijskega omrežja
na območju OPPN je potrebno fekalne vode odvajati v malo
čistilno napravo dimenzionirano za predvidene obremenitve
skladno z uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode
iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07).
Po izgradnji kanalizacijskega sistema na območju OPPN bo
priključitev na javno kanalizacijo obvezna, mala komunalna
čistilna naprava se ukine.
Meteorne vode se preko revizijskih jaškov, peskolovov in
zadrževalnega bazena na parceli investitorja odvajajo v poni‑
kovalnico skladno z geotehničnim mnenjem, ki ga je izdelalo
podjetje GEOEKSPERT Igor Resanovič s.p. iz Celja.
Pri izvedbi meteorne kanalizacije so potrebni ukrepi za
zmanjšanje odtoka padavinskih voda z urbanih površin v ka‑
nalizacijo oziroma v vodotoke (Zakon v vodah – Uradni list
RS, št. 67/02, Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvaja‑
nju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo – Uradni list
RS, št. 47/05, 45/07).
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Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali
na vodni režim ali stanje voda se lahko izvedejo samo na pod‑
lagi vodnega soglasja, ki ga v sklopu postopka za pridobitev
gradbenega dovoljenja izda Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija RS za okolje.
24. člen
Način ravnanja s plodno zemljo:
Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plodno
zemljo, je deponirati na primernem mestu, in uporabiti za ure‑
ditev zelenic.
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29. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka o OPPN izvajajo pri‑
stojne inšpekcijske službe za posamezna področja.
30. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505/19-2008
Braslovče, dne 15. julija 2009
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

VII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
25. člen
Ureditveno območje OPPN, 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.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
PRI IZVAJANJU OPPN
26. člen
Pri izvajanju posegov v prostor na obravnavanem obmo‑
čju je izvajalec dolžan zagotoviti dostope do obstoječih objek‑
tov in zemljišč v času gradnje, racionalno urediti gradbišče in
pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet.
Pri urejanju okolice in javnih površin mora investitor:
– ob izvedbi posega odstraniti plodno zemljo in jo začasno
deponirati;
– po končani gradnji odstraniti začasne objekte, odvečni
gradbeni material in urediti okolico ter višino zemljišča na par‑
celni meji prilagoditi sosednjemu zemljišču;
– pred pričetkom gradnje mora investitor pravočasno ob‑
vestiti upravljavce objektov, naprav in vodov gospodarske javne
infrastrukture, ki so tangirani pri predmetni gradnji.
IX. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH,
OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
27. člen
Na območju urejanja so dovoljene naslednje tolerance:
– za lego objektov: načrtovani objekti se lahko gradijo v
sklopu gradbene parcele z večjim odmikom kot je določeno v
grafičnih prilogah, pod pogojem da se upošteva dovoljen odmik
od sosednjih gradbenih parcel in javnih cest, ter da je zagoto‑
vljena varnost cestnega prometa,
– za horizontalni gabarit: načrtovani objekti se lahko gra‑
dijo večjega tlorisnega gabarita kot je določeno v grafičnih pri‑
logah, pod pogojem, da se ne spreminja razmerje pozidanosti
gradbene parcele,
– za kote kleti in manipulativnih površin so tolerance
± 50cm, vendar kota manipulativnih površin se prilagaja vozi‑
šču javne ceste z maksimalnim naklonom do 3%,
– dovoljena so odstopanja od določitve vhodov v objekt ali
uvozov na gradbeno parcelo, pod pogojem, da je zagotovljena
preglednost na cesti in varnost prometa,
– pri prometni, komunalni in energetski infrastrukturi je
možno odstopanje potekov predvidenih vodov, kolikor se pojavijo
utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč ali ustrezne pro‑
jektne dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni
parametri in ekonomičnejša investicijska vlaganja ob pogoju, da
prestavitev ne spreminjajo vsebinskega koncepta OPPN.

2883.

Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih ZVrt‑UPB2 (Uradni
list RS, št. 100/05, 25/08) in 16. člena Statuta Občine Braslovče
(Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet Občine
Braslovče na seji dne 15. 7. 2009 (na predlog Sveta zavoda OŠ
Braslovče dne 28. 5. 2009) sprejel

PRAVILNIK
o sprejemu otrok v vrtec
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek sprejema otrok, sestavo in
način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem
predšolskih otrok v Osnovno šolo Braslovče, Enoto vrtec Bra‑
slovče.
II. SPREJEM IN VPIS OTROK V VRTEC
2. člen
Vrtec sprejema otroke od dopolnjenega 11. meseca sta‑
rosti do vstopa v osnovno šolo.
3. člen
Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na
podlagi vlog in prostih mest vse leto.
Vlogo za sprejem otroka v vrtec izpolnijo starši otroka ali
njegovi zakoniti skrbniki (v nadaljevanju: starši) na predpisa‑
nem obrazcu, ki je priloga tega pravilnika in je na razpolago v
upravi vrtca oziroma spletni strani vrtca.
Vlogo za vpis otroka v vrtec vložijo starši v upravi vrtca
osebno ali priporočeno po pošti oziroma po elektronski pošti,
opremljeno z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim
potrdilom – elektronsko zavarovan podpis.
Sprejeta vloga se vpiše v evidenco. Vsa evidenca otrok v
vrtcu se vodi v tajništvu zavoda Osnovne šole Braslovče.

X. KONČNE DOLOČBE

4. člen
Če je število vlog v vrtec manjše od števila prostih mest,
o sprejemu otrok odloča ravnatelj zavoda ali od njega poobla‑
ščena oseba.
Če je v vrtec prijavljenih več otrok, kot je prostih mest v
vrtcu, o njihovem sprejemu odloča Komisija za sprejem otrok
v vrtec.

28. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka (OPPN) je stalno na vpo‑
gled pri pristojnih službah Občine Braslovče in na Upravni enoti
Žalec, Oddelek za okolje in prostor.

5. člen
Vpis novincev se izvede v mesecu marcu–aprilu za na‑
slednje šolsko leto. Vloge za vpis se sprejemajo do razpisnega
roka, v primeru prostih mest tudi po tem datumu.
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Št.

Natečaj za vpis novincev v vrtec se objavi najmanj enkrat
letno v sredstvih javnega obveščanja, na spletni strani vrtca in
v oddelkih vrtca.
6. člen
Otroke, ki zaradi premajhnega števila točk niso bili sprejeti
v vrtec, komisija za sprejem otrok uvrsti na čakalno listo po
prednostnem vrstnem redu, druge otroke, ki se vpišejo v vrtec
kasneje, pa se uvrsti na čakalno listo po kronološkem vrstnem
redu vpisa.
Na prosta mesta se najprej sprejmejo otroci s prednostne‑
ga vrstnega reda, nato otroci glede na kronološki vpis v vrtec,
razen če se vpiše otrok s posebnimi potrebami (z izdano odloč‑
bo o usmeritvi oziroma izdanim strokovnim mnenjem) oziroma
otrok, za katerega je CSD izdal potrdilo o njegovi ogroženosti
zaradi socialnega položaja družine.
III. SESTAVA IN DELO KOMISIJE ZA SPREJEM OTROK
7. člen
Komisija šteje 3 člane in jo sestavljajo:
– 1 predstavnik strokovnih delavcev vrtca, ki ga imenuje
ravnatelj,
– 1 predstavnik staršev, ki ga imenuje svet staršev vrtca,
– 1 predstavnik občine ustanoviteljice, ki ga imenuje usta‑
noviteljica.
Člani komisije so imenovani za dobo štirih let. Mandat
predstavnika staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec.
Prvo sejo komisije skliče ravnatelj.
8. člen
Seje komisije sklicuje in vodi njen predsednik, ki ga člani
komisije iz svojih vrst izvolijo na prvi seji.
Komisija je sklepčna, če sta na seji navzoči dve tretjini
članov. Na zasedanju komisije lahko sodeluje tudi pomočnik
ravnatelja za vrtec, ki opravi pripravljalni postopek za delo ko‑
misije in vodi zapisnik, vendar nima pravice glasovanja.
V posebnih primerih se na predlog člana komisije na sejo
povabi predstavnika Centra za socialno delo, predstavnika
Zdravstvenega doma in druge.
Kriteriji
Prebivališče staršev v občini Braslovče
Zaposlenost staršev
Uvrščenost na čakalni listi prejšnje leto
Otrok v enoroditeljski družini, kar dokazuje z listino
Družina že ima vključenega otroka v vrtcu
Več otrok v družini
Leto vstopa v šolo
Sprejem dvojčkov ali trojčkov

13. člen
Komisija glede na starostno strukturo prijavljenih otrok
lahko poda predlog občini ustanoviteljici o statusu posameznih
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Komisija sprejema svoje odločitve s sklepi, ki jih sprejme
z večino glasov.
9. člen
Komisija obravnava vse vloge na seji v skladu z določili
zakona, ki ureja splošni upravni postopek z uporabo skrajša‑
nega ugotovitvenega postopka.
10. člen
Komisija o svojem delu vodi zapisnik, iz katerega mora
biti razvidno:
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– kraj, datum in ura seje komisije, na kateri se odloča o
sprejemu otrok v vrtec,
– imena in priimki prisotnih članov komisije, drugih nav‑
zočih predstavnikov vrtca in morebitnih vabljenih udeležencev
seje,
– število prostih mest po oddelkih na dan 1. 9. tekočega
leta,
– seznam vseh pravočasno prispelih vlog,
– sprejeti sklepi komisije:
– seznam otrok, ki so bili sprejeti v vrtec po vrstnem
redu zbranega števila točk in letniku rojstva,
– seznam odklonjenih otrok,
– čakalna lista po prioritetnem vrstnem redu za sprejem
otrok med šolskim letom za primer novonastalih prostih mest.
Zapisnik podpišejo vsi prisotni člani komisije. Zapisnik se
hrani kot dokumentacija vrtca po veljavnih predpisih.
11. člen
Komisija odloča o sprejemu novincev praviloma enkrat
letno, najkasneje do 31. maja koledarskega leta.
Komisija obravnava vse prijave za vpis otrok vložene do
razpisnega roka v koledarskem letu. V primeru, da prijava ni
vložena do tega datuma, se v 5 dneh po zasedanju komisije pri‑
java zavrne kot prepozna in se uvrsti na seznam novih prijav.
IV. KRITERIJI ZA SREJEM OTROK V VRTEC
12. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi na‑
slednjih kriterijev in meril.

Število točk
Oba – 20
Oba – 20
Da – 20
Da – 20
Da – 20
2 otroka – 3
Zadnje leto – 20
Da – 10

Komisija v skladu s petim odstavkom 20. člena Zakona
o vrtcih najprej izmed vpisanih otrok izbere tiste otroke, za
katere so starši predložili odločbo o usmeritvi otroka s poseb‑
nimi potrebami, oziroma potrdilo CSD o ogroženosti otroka
zaradi socialnega položaja družine ter sprejme o tem sklep.
Preostale vpisane otroke komisija izbere po kriterijih 12. člena
tega pravilnika.
Pridobljene točke na posameznih kriterijih se seštevajo.
Če dva ali več otrok pridobi enako število točk, se upošteva
datum rojstva kot naslednji kriterij pri določitvi prednostnega
seznama, pri čemer ima starejši otrok prednost.
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Število točk
Eden – 10
Eden – 10
Ne – 10
Ne – 10
Ne – 10
3 otroci – 6
Čez dve leti – 10

Število točk
Nobeden – 5

Več kot 4 otroci – 9

skupin (homogena, heterogena, kombinirana) na predlog po‑
močnika ravnatelja.
14. člen
Če otrok do konca šolskega leta ni bil sprejet ali ne bo mo‑
gel 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.
15. člen
Komisija na podlagi sklepov najkasneje v 15 dneh po
seji izda odločbo o sprejemu oziroma zavrnitvi sprejema
otroka v vrtec. Odločbo se vroči osebno v skladu z določ‑
bami ZUP‑a tistemu od staršev, ki je podal vlogo za vpis
otroka v vrtec.
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V odločbi o sprejetju otroka v vrtec mora biti naveden
datum vključitve otroka v vrtec in rok za sklenitev medsebojne
pogodbe med šolo in starši. Z odločbo o sprejemu otroka vrtec
staršem pošlje tudi dva izvoda Pogodbe o določitvi medseboj‑
nih pravic in obveznosti staršev in vrtca.
Starši so dolžni potrditi sprejem otroka v vrtec v roku 8
dni od prejema odločbe in v roku 15 dni od prejema odločbe
podpisati pogodbo.
Če starši v tem roku ne potrdijo vključitve otroka v vrtec,
se to mesto evidentira kot prosto.
Odločba o zavrnitvi sprejema otroka v vrtec mora vse‑
bovati tudi obrazložitev, iz katere so razvidni podatki o številu
doseženih točk za zavrnjenega otroka ter informacijo o tem, na
katero mesto je otrok uvrščen na čakalni listi.
16. člen
Zoper odločitev komisije za sprejem otrok v vrtec, lahko
starši vložijo pritožbo na pritožbeno komisijo pri svetu zavoda
v roku 15 dneh po vročitvi odločbe.
Pritožbena komisija pri svetu zavoda je dolžna o ugovoru
odločati v roku 30 dneh po preteku pritožbenega roka.
17. člen
Vrtec mora staršem na njihovo zahtevo omogočiti vpogled
v zapisnik komisije, ki je odločala o sprejemu otrok v vrtec,
vendar le tisti del zapisnika in dokumentacije, ki se nanaša na
njihovo vlogo.
18. člen
Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo
pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
V. IZPIS OTROK IZ VRTCA
19. člen
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca z Izjavo za izpis, ki jo
dobijo na upravi vrtca, kamor jo tudi oddajo. Izpis se upošteva
s prvim dnem naslednjega meseca, če je izjava o izpisu dana
na upravo vrtca do zadnjega dne v prejšnjem mesecu.
20. člen
Izpisani otrok nima prednosti pri morebitnem ponovnem
vpisu v vrtec.

Uradni list Republike Slovenije
službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 16. člena
Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00,
16/03) je Občinski svet Občine Braslovče na 20. redni seji dne
15. 7. 2009 sprejel

SKLEP
o cenah programov predšolske vzgoje v VIZ OŠ
Braslovče OE Vrtec Braslovče in dodatnemu
znižanju plačila programov vrtca za primer
počitniške odsotnosti
I.
Cene programov v VIZ OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče
znašajo za:
1. Prvo starostno obdobje (1–3 let)
410,66 EUR
2. Drugo starostno obdobje (3–6 let)
– poldnevni program 4–6 ur
315,86 EUR
– dnevni program 6–9 ur
340,22 EUR.
II.
Starši otrok, za katere je Občina Braslovče po veljavni
zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje,
lahko uveljavijo pravico do dodatnega znižanja plačila vzgoj‑
nine. Dodatno znižanje vzgojnine se prizna za neprekinjeno
odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca v času
počitnic od 1. julija do 31. avgusta.
Starši otrok s stalnim bivališčem v Občini Braslovče v pri‑
meru neprekinjene celomesečne odsotnosti otroka plačajo 30%
prispevka, določenega na osnovi pravilnika o plačilih staršev za
programe vrtca (Uradni list RS, št. 129/06).
Pogoji in pravila za uveljavljanje pravice do dodatnega
znižanja plačila vzgojnine so podrobneje urejeni z notranjim
aktom Občine Braslovče.
III.
Sklep začne veljati s 1. 8. 2009 in se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 602/09
Braslovče, dne 15. julija 2009
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

VI. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati krite‑
riji in sestava komisije za sprejem otrok v vrtec, ki je bil sprejet
na Svetu zavoda OŠ Braslovče dne, 28. 2. 2001.
22. člen
Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme Občinski svet Obči‑
ne Braslovče in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602/01/09
Braslovče, dne 15. julija 2009
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

2884.

Sklep o cenah programov predšolske vzgoje
v VIZ OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče in
dodatnemu znižanju plačila programov vrtca
za primer počitniške odsotnosti

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08), 18. člena Pravilnika o metodo‑
logiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno

2885.

Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list
RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet Občine Braslovče
na seji dne 15. 7. 2009 sprejel

SKLEP
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1.
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi
parc. št. 469/294 – pot v izmeri 647 m2, parc. št. 469/371 –
pot v izmeri 90 m2, parc. št. 469/372 – pot v izmeri 88 m2 in
parc. št. 469/373 – pot v izmeri 73 m2, vpisanih v vl. št. 1190,
k.o. Letuš. Navedene parcele prenehajo imeti status zemljišča
v splošni rabi in postanejo lastnina Občine Braslovče.
2.
Pristojno Okrajno sodišče v Žalcu po uradni dolžnosti
vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Braslovče
na zemljiščih, ki so navedena v 1. točki tega sklepa.

Uradni list Republike Slovenije
3.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478/01/09
Braslovče, dne 15. julija 2009
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

2886.

Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list
RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet Občine Braslovče
na seji dne 15. 7. 2009 sprejel

SKLEP
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1.
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi
parc. št. 480/2 – neplodno v izmeri 119 m2, vpisanega v
vl. št. 442, k.o. Šmatevž. Navedena parcela preneha imeti
status zemljišča v splošni rabi in postane lastnina Občine
Braslovče.
2.
Pristojno Okrajno sodišče v Žalcu po uradni dolžnosti
vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Braslovče
na zemljišču, ki je navedeno v 1. točki tega sklepa.
3.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št.
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2. člen
Proračun Občine Cankova za leto 2008 je bil realiziran v
naslednjih zneskih (v eurih):
A.
I.
II.
III.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI
1.361.820
SKUPAJ ODHODKI
1.401.770
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.‑II.)
–39.950
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
4.666
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
4.666
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
0
VIII.ODPLAČILO DOLGA
18.654
IX. NETO ZADOLŽEVANJE
–18.654
X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH
(III.+VI.+IX.)=(I. + IV. +VII.) – (II. +V. + VIII.)
53.938
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN
31.12.200
26.338
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih
terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja
so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-14/2009
Cankova, dne 17. julija 2009
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

Št. 478/02/09
Braslovče, dne 15. julija 2009
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

2888.

CANKOVA
2887.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Cankova za leto 2008

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena
Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) je Občinski
svet Občine Cankova na 22. redni seji dne 17. 7. 2009 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Cankova
za leto 2008
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Cankova za leto 2008, ki zajema bilanco prihodkov in
odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun finan‑
ciranja.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Cankova
za leto 2009

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samou‑
pravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo
(ZLS‑UPB2), 27/08 – Odl. US, 76/08 in 100/08), 40. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO
in 109/08), Zakona o financiranju občin (ZFO‑1) (Uradni list
RS, št. 123/06, 101/07 – Odl. US in 57/08) in 16. in 94. člena
Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) je Občinski
svet Občine Cankova na 22. redni seji dne 17. 7. 2009 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Cankova
za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Cankova za leto 2009 (Ura‑
dni list RS, št. 29/09) se spremeni 2. člen in se glasi:
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Uradni list Republike Slovenije

»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2. člen

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat‑
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do‑
loča v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

Skupina/Podskupina kontov/Konto

Rebalans
2009

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

1.610.712

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.247.331

70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček

1.178.522
1.081.607

703 Davki na premoženje

69.011

704 Domači davki na blago in storitve

27.904

706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

0

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

49.536

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.‑II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

–20.469

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

2.100

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

2.100

750 Prejeta vračila danih posojil
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

1.250

11.723

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

1.250

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
in sredstev proračuna EU
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

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
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino

0
2.100

68.809

400

721 Prihodki od prodaje zalog

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

712 Denarne kazni

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

2.000

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

400

72 KAPITALSKI PRIHODKI

51.536
0

711 Takse in pristojbine

714 Drugi nedavčni prihodki

557.405

430 Investicijski transferi

440 Dana posojila

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

II.

v eurih

557.405

980
55.306
78.142
43.543
0
34.599
4.100
4.100
0
281.139
281.139
0
1.631.181
476.965
157.936
25.572
274.957
5.500

0

0

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

0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.‑V.)
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

50 ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

21.000

55 ODPLAČILO DOLGA

21.000

550 Odplačilo domačega dolga

21.000

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

–40.619

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)

–21.000

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

20.469

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. 2008

40.619

9009 Splošni sklad za drugo
Vsa ostala določila členov ostanejo nespremenjena.
3. člen

545.276

(uveljavitev odloka)

360.651
59.250
123.375
0

850

C) RAČUN FINANCIRANJA

13.000
2.000

1.250

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

«

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-15/2009
Cankova, dne 17. julija 2009
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
2889.

Št.

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišč v javnem dobru in
sicer za zemljišča s parc. št. 2251 – pot, zkv 143; parc. št. 1008,
103, 1051, 1067, 1088, 1093, 1120, 1123, 114, 1154, 1220,
1229, 1254, 13, 1337, 134, 1387, 1414, 1442, 1483, 1501, 1518,
1554, 1604, 1831, 1868, 191, 1944, 2002, 2052, 2064, 2072,
2102, 2115, 213, 2153, 2221, 2222/1, 2223, 2224, 2225, 2226,
2227, 2228/3, 2229, 2230, 2231/1, 2231/3, 2231/4, 2234, 2235,
224, 2252/2, 2259, 2263, 2269, 2293, 2309, 2314, 2317/1, 2331,
2333, 2351, 2357, 2370, 2371/2, 2372, 2373, 2381, 2417, 2440,
2454, 2474, 26, 263, 270, 355, 41, 410, 428, 476, 507, 525, 633,
657, 763, 809, 88, 884, 897, 941, 949, 992 – vse pota, zkv 144;
parc. št. 2392 – pot, zkv 364; parc. št. 2390 – neplodno, zkv 144;
parc. št. 2431 – cesta, zkv 144, vse k.o. Gerlinci.
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti
status javnega dobra in postanejo last Občine Cankova.
3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

2891.

Občinska volilna komisija Občine Križevci ugotavlja:
– da je Občinski svet Občine Križevci na seji dne 23. 6.
2009 sprejel sklep, da so nastali zakonski razlogi za preneha‑
nje mandata članu občinskega sveta Branku Belecu;
– da mandat člana Občinskega sveta Občine Križevci
preide na kandidata KOSI JANKA roj. 23. 3. 1979, stanujoč
Ključarovci 20, Križevci pri Ljutomeru; z liste Socialnih de‑
mokratov SD v 1. volilni enoti, ki je dobil mandat na podlagi
preferenčnih glasov;
– da je kandidat podal pisno izjavo, da sprejema mandat
člana Občinskega sveta Občine Križevci.
Št. 032-02-OVK/09-1
Križevci, dne 21. julija 2009
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Križevci
Vlasta Osterc Kuhanec l.r.

NOVA GORICA
2892.

Občinski svet Občine Cankova je na podlagi 16. člena
Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) na 22. redni
seji dne 17. 7. 2009 sprejel

SKLEP
o sprejemu občinskega programa varnosti
Občine Cankova
1. člen
Občinski svet Občine Cankova s tem sklepom sprejema
Občinski program varnosti Občine Cankova (projekt izdelan v
februarju 2009).
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 223-01/2009
Cankova, dne 21. julija 2009
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata
članu občinskega sveta in prehodu mandata
na novega člana

UGOTOVITVENI SKLEP

Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

Sklep o sprejemu občinskega programa
varnosti Občine Cankova

8191

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list
RS, št. 22/06 – ZLV‑UPB2), ugotovitvenega sklepa Občinskega
sveta Občine Križevci z dne 23. 6. 2009 št. 032‑01‑03/09‑105
ter na podlagi rezultatov glasovanja na volitvah za člane Ob‑
činskega sveta Občine Križevci, ki so bile 22. 10. 2006, je
Občinska volilna komisija Občine Križevci na seji dne 21. 7.
2009 sprejela

Št. 032-05/2009
Cankova, dne 17. julija 2009

2890.
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Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2) in 16. člena Statuta Občine Cankova
(Uradni list RS, št. 32/07) je Občinski svet Občine Cankova na
22. redni seji dne 17. 7. 2009 sprejel
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Odlok o mestnem gozdu Panovec

Na podlagi drugega odstavka 44. člena in četrtega odstav‑
ka 94. člena Zakona o gozdovih ZG (Uradni list RS, št. 30/93,
13/98 odločba U‑I‑53/95, 56/99 ZON, 67/02 ZG‑A, 115/06 in
110/07 ZG‑B) ter 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) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica
na seji dne 9. julija 2009 sprejel

ODLOK
o mestnem gozdu Panovec
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se razglaša mestni gozd Panovec (v
nadaljevanju: Panovec) za gozd s posebnim namenom.
(2) Namen odloka je zagotoviti varovanje in ohranjanje
Panovca, ureditev upravljanja in usklajene rabe ter gospodarje‑
nja z njim. Odlok določa območje razglasitve, način in omejitve
pri gospodarjenju, poseganje v gozd, namenska območja za
posamezne dejavnosti in način rabe gozda ter financiranje
stroškov v zvezi s tem.
2. člen
(pomeni uporabljenih izrazov)
(1) Gospodarjenje z gozdovi obsega opravljanje varstve‑
nih in gojitvenih ter vseh drugih del, ki so potrebna za za‑
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gotavljanje ekoloških in socialnih funkcij gozdov, gradnjo in
vzdrževanje gozdne infrastrukture, izkoriščanje in rabo gozdov
ter razpolaganje z gozdovi (ZG).
(2) Raba gozdov je skupni izraz za izkoriščanje funkcij
gozdov, ki je po zakonu dovoljeno tudi nelastnikom gozdov, na‑
biranje gob, plodov gozdnega drevja in drugih rastlin, ki rastejo
v gozdovih, nabiranje zelnatih rastlin in njihovih delov, čebelar‑
jenje, gibanje po gozdovih, rekreacija v gozdu ipd. (ZG).
(3) Varstvena dela se opravljajo zato, da se preprečijo ali
omejijo motnje pri delovanju gozda, z gozdnogojitvenim načr‑
tom določena varstvena dela in sanitarne sečnje (ZG).
(4) Gozdnogojitvena dela so dela, ki so potrebna za ob‑
novo gozda in nego mladja zaradi izboljševanja stabilnosti in
kvalitete sestojev (ZG).
(5) Javni gozdovi so gozdovi v lasti države ali lokalne
skupnosti.
(6) Javne poti so vse poti, ki so izločene v katastru, ali
so označene in urejene po veljavni zakonodaji in je zanje dal
soglasje lastnik gozda (Trim steza, Gozdna učna pot ...).
(7) Komisija za Panovec (v nadaljevanju Komisija) obrav‑
nava in zavzema stališča do nastalih konfliktov v Panovcu in do
izkazanih potreb po dodatnih delih ter v zvezi s tem predlaga
ukrepe županu Mestne občine Nova Gorica. Ta tudi imenuje
komisijo za čas svojega mandata. Po enega člana komisije
imenujejo Mestna občina, Zavod za gozdove Slovenije in Za‑
vod za varstvo narave.
(8) Dodatna dela so dela, ki so potrebna zaradi varne
in smotrne rabe gozdov s posebnim namenom. Ločimo pre‑
ventivna dela, dela pri postavitvi in vzdrževanju turistično‑re‑
kreacijskih objektov (poti, informacijske točke, usmerjevalne
table, počivališča, ipd.) in dodatna sanacijska dela na gozdnih
prometnicah.
(9) Preventivna dela so dela, ki so potrebna v gozdovih s
poudarjenimi socialnimi funkcijami za zagotavljanje prehodno‑
sti na javnih poteh in zagotavljanje varnosti obiskovalcev (od‑
stranjevanje nevarnih suhih dreves ob poteh, odstranjevanje
polomljenih dreves na poteh, izvajanje popolnega gozdnega
reda tudi pri sečnji listavcev ipd.). Financira jih razglasitelj na
podlagi predloga Komisije.
(10) Dodatna sanacijska dela se opravijo na gozdnih
prometnicah zaradi vzpostavitve stanja, da se nemoteno od‑
vija rekreacija po gozdnih prometnicah po zaključku gozdne
proizvodnje. Izvajalec del mora zaključiti delovišče najkasneje
v dveh mesecih po pričetku del, skladno s Pravilnikom o izva‑
janju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju
gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št. 55/94 in 95/04).
Vsa dodatna dela predstavljajo nadstrošek, ki ga krije Mestna
občina Nova Gorica na podlagi predloga Komisije.
3. člen
(poudarjene funkcije Panovca)
V Panovcu so izjemno poudarjene funkcija ohranjanja
biotske raznovrstnosti, klimatska, higiensko‑zdravstvena, re‑
kreacijska, turistična, poučna, raziskovalna funkcija, varovanje
naravnih vrednot in estetska funkcija. Panovec spada v kate‑
gorijo gozdov s posebnim namenom, kjer je gospodarjenje z
gozdovi možno, vendar je prilagojeno poudarjenim ekološkim
in socialnim funkcijam.
4. člen
(območja razglasitve)
(1) Panovec po tem odloku zajema javne gozdove v
oddelkih 1‑24 gozdnogospodarske enote Gorica, ki so vidno
označeni na terenu z mejnimi kamni in oddelčnimi mejami,
zato predstavljajo osnovo za usmerjanje in načrtovanje vseh
dejavnosti v Panovcu.
(2) Seznam parcel se po potrebi vsakokratno ugotovi
s presekom zunanje meje z veljavnim digitalnim katastrskim
načrtom. Oddelki so razmejeni z mejnimi kamni z vklesanimi
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številkami, ki so del gozdne nepremične dediščine. Površina
gozda ob razglasitvi znaša 374,31 ha.
5. člen
(prednostna območja)
(1) V Panovcu so določena štiri prednostna območja:
– Območje I v gozdnem rezervatu (oddelek 3) je poudar‑
jena raziskovalna in biotopska funkcija in izključuje vse druge
socialne funkcije. V posebni vladni uredbi je v njem prepove‑
dano gospodarjenje z gozdovi in prosto gibanje.
– Območje II izjemne poudarjenosti biotopske funkcije
(mirna zona za prostoživeče divje živali v oddelkih 4, 5, 6, 7
in 8) se večinoma izključuje z vsemi socialnimi funkcijami, z
izjemo raziskovalne in funkcije varovanja naravnih vrednot.
– Območje III izjemno poudarjene turistične, poučne in
raziskovalne funkcije (gozdna učna pot in raziskovalne ploskve
v oddelku 17).
– Območje IV izjemne poudarjenosti rekreacijske in hi‑
giensko‑zdravstvene funkcije (oddelki 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15 in 16).
(2) Prednostna območja, oddelki in parcele ter mejna
znamenja so prikazana v Prilogi 1.
6. člen
(način gospodarjenja)
V območjih II, III in IV se izvaja gospodarjenje z gozdovi
na način, ki je prilagojen izjemno poudarjenim funkcijam teh
gozdov. Določajo ga:
– ukrepi varstva in gojenja gozdov, ki so zaradi varnosti za
obiskovalce, lahko pogostejši in večje jakosti, kot v gospodar‑
skem gozdu brez omejitev, vendar malopovršinski in prilagojeni
poudarjenim funkcijam in rabi gozdov. Kjer to ne zadošča so
potrebna dodatna preventivna dela (območje III in IV);
– višja starost gozdnih sestojev s poudarjeno estetsko in
biotopsko funkcijo in daljše obdobje pomlajevanja starih gozdov
(območje III in IV);
– način sečnje, spravila lesa in vrsta spravilnih sredstev
morajo biti prilagojeni malopovršinskemu gospodarjenju in in‑
frastrukturi (območje II, III in IV);
– ukrepi za ureditev, vzdrževanje in usklajeno rabo rekre‑
acijske infrastrukture (poti, oznake, klopi, mize, urejena kurišča,
razgledišča in podobno);
– ukrepi za usklajeno rabo gozdnih prometnic.
7. člen
(izvajanje del v gozdu)
(1) Vsa dela, povezana z gospodarjenjem z gozdovi, izva‑
ja lastnik gozda oziroma izvajalec, ki ga lastnik gozda pooblasti
in izpolnjuje minimalne pogoje po ustreznem pravilniku. Redna
dela se lahko izvajajo le v času zimske sečnje. Pri sečnji je
obvezna uporaba bio‑olj.
(2) Izvajalec del v gozdu mora v času poseka in spravila
lesa na začetku in koncu prometnice postaviti opozorilne table,
na katerih je naveden tudi čas sečnje in spravila oziroma zapo‑
re (območje III in IV). Ob zapori javnih poti mora izvajalec del
zagotoviti in označiti nadomestno pot.
(3) V času izvajanja del Zavod za gozdove Slovenije obesi
ob vstopnih mestih karto z označenimi mesti, kjer je gibanje v
določenem času omejeno (Priloga 2).
(4) Kasneje mora v območju III in IV sanirati okolico poti
oziroma vlake v prvotno stanje tako, da:
– izvede popolni gozdni red in zloži vse vejevje na kupe,
ki morajo biti oddaljeni od gozdnih prometnic in poti vsaj pet
metrov;
– takoj po zaključku poseka in spravila lesa sanira po‑
škodbe na gozdnih prometnicah, v primeru vlačenja lesa na
deponijo izven označenega delovišča pa mora sanirati večje
poškodbe sproti.
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(5) Preventivna dela izvaja izvajalec, ki mora imeti z
Mestno občino Nova Gorica predhodno podpisano pogodbo
in mora izpolnjevati pogoje, določene v pravilniku o minimal‑
nih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih
ter opremo za nevarna dela v gozdovih. Preventivno delo
mora izvajalec opraviti na poziv s strani občine pooblaščenih
nadzornih služb in ga mora opraviti v roku. Do tedaj morajo
nadzorne službe nevarno mesto označiti z opozorilom. Po‑
sekan les mora biti izdelan v skladu s pravilnikom o izvaja‑
nju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju
gozdnih lesnih sortimentov. Lastnik gozda ali njegov zakoniti
zastopnik in Zavod za gozdove Slovenije morata biti obve‑
ščena o opravljenem delu in količini posekanega lesa v roku
14 dni po opravljenem delu. Lastnik gozda ali pooblaščeni
izvajalec del mora sam poskrbeti, da se zapadel les spravi
iz gozda.
8. člen
(načrtovanje in upravljanje infrastrukturnih objektov)
(1) Postavitev turistično‑rekreacijske infrastrukture lahko
načrtujejo in upravljajo sporazumno z lastnikom gozda krajev‑
ne skupnosti, turistična in športna društva, Zavod za gozdove
Slovenije in drugi zainteresirani pravni subjekti. Pisni spora‑
zum med lastnikom in upravljavcem se posreduje tudi Mestni
občini Nova Gorica. Kolikor Mestna občina Nova Gorica krije
del stroškov postavitve in upravljanja, je podpisnik sporazuma
tudi župan.
(2) Za uporabo urejenih kurišč in drugih objektov vzdr‑
ževalec lahko pobira nadomestilo za uporabo, če v upravlja‑
vskem sporazumu niso za te namene že zagotovljena javna
sredstva.
(3) Upravljavec infrastrukturnega objekta je dolžan primer‑
no vzdrževati objekte tako, da je zagotovljena varna uporaba in
da objekt estetsko in funkcionalno ne moti naravnega okolja.
9. člen
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10. člen
(raba gozda)
(1) V Panovcu je dovoljena taka raba, ki je usklajena
s posameznimi funkcijami gozda v posameznih območjih in
ne ovira lastnikov gozdov in pooblaščenega izvajalca del pri
gospodarjenju z gozdovi.
(2) Dostopi v Panovec morajo biti opremljeni s pre‑
prekami za motorna vozila. Na opozorilni tabli ob dostopu
morajo biti navedena tista določila odloka, ki urejajo način
rabe gozda s posebnim namenom ter naštete dejavnosti, ki
so prepovedane.
(3) Organizirane športne in druge prireditve so mogo‑
če le v območju za rekreacijo (območje IV). K prireditvam
izdata mnenje s pogoji Zavod za varstvo narave in Zavod za
gozdove Slovenije.
11. člen
(raba gozdnih prometnic)
(1) Gozdne prometnice v Panovcu so primarno zgraje‑
ne za prevoz in spravilo lesa, vendar je možna raba tudi za
druge namene pod naslednjimi pogoji:
– upoštevati je potrebno režim uporabe prometnice, ki
ga označi Zavod za gozdove Slovenije z opozorilno tablo;
– v času sečnje in spravila lesa po prometnicah je na
območju delovišča raba prometnic prepovedana.
(2) Gozdne prometnice se lahko poleg spravila lesa
uporabljajo še za naslednje namene:
– trim steza in tekaška pot za hojo in tek;
– gozdna učna pot le za hojo in vožnjo z invalidskimi
vozički;
– gozdne ceste tudi za kolesarjenje, za ostala motorna
vozila pa le v interventnih primerih;
– za gorska kolesa se lahko uporabljajo le za te na‑
mene določene in označene vlake pod pogoji, ki jih določa
Zakon o gozdovih.

(poseganje v gozd in gozdni prostor)

12. člen

(1) Spreminjanje namembnosti gozda v Panovcu je do‑
voljeno po enakem postopku, po kakršnem so bile razglašene.
Za vsak poseg je potrebno predhodno pridobiti mnenje oziro‑
ma soglasje Zavoda za varstvo narave in Zavoda za gozdove
Slovenije.
(2) Vse lokacije novih objektov ali druge infrastrukture
v neposredni bližini gozda se določijo na način, da se ohrani
prost in neoviran dostop do gozda in se pogoji dostopa do
gozda ne poslabšajo.
(3) Enako velja tudi za ohranjanje značilnih pogledov
in vedut, ki bi jih lahko posegi v prostor preprečevali ali
zmanjševali njihovo zanimivost. V pasu ene sestojne višine
od roba gozda je prepovedana gradnja industrijskih, stano‑
vanjskih, storitvenih in drugih objektov z izjemo objektov, ki
so namenjeni športni, turistični in drugi dejavnosti, povezani
s Panovcem.
(4) V Panovcu je prepovedano vsako dejanje in aktivnost,
ki bi zmanjševala ekološko stabilnost ali ogrožala rastlinske in
živalske vrste ter njihove habitate, ki bi vznemirjala živalski svet
in ogrožala trajnost gozda ter funkcije gozda (npr. uničevanje
ali zmanjševanje obsega mokrišč, onesnaževanje vodotokov,
posegi preoblikovanja terena in uničenje talnega profila, uniče‑
vanje ali poškodovanje dreves in podrasti, razdiranje mravljišč
in podobno).
(5) Če pristojne strokovne službe ugotovijo, da je zaradi
nabiralništva posamezna rastlinska vrsta v Panovcu ogrožena,
lahko predlagajo županu, naj s sklepom začasno prepove na‑
biranje te vrste. Sklep mora biti objavljen na krajevno običajen
način in ob vstopu v Panovec.

(prepovedane dejavnosti)
Na območju Panovca so prepovedane naslednje de‑
javnosti:
– množične prireditve in druge dejavnosti, ki predsta‑
vljajo motnje v delovanju gozda (na območju I, II In IV);
– odlaganje smeti in odpadkov;
– šotorjenje;
– paintball, skupni lovi;
– postavitev krmišč, prež in izvajanje lova (na območju
I, III in IV);
– kurjenje, razen na urejenih kuriščih;
– odnašanje rodovitne prsti;
– uničevanje, ruvanje, prestavljanje, odnašanje ali po‑
škodovanje kamnitih mejnih in drugih znamenj ter ostalin;
– raba infrastrukture in naprav v gozdu na način, ki bi
povzročil poškodovanje ali uničenje infrastrukture in turistič‑
no‑rekreacijskih objektov;
– vožnja z motornimi vozili po gozdu, vključno z gozdni‑
mi prometnicami, z izjemo vozil za potrebe gospodarjenja z
gozdovi, izvajanja nadzora in interventnih služb, pristojnim
službam se zagotovi ključ od zapornic za preprečitev do‑
stopa;
– vožnja s kolesi po gozdu, razen na gozdnih cestah ter
na za ta namen določenih in označenih vlakah;
– na območju I vse dejavnosti, razen raziskovalne pod
pogoji, ki jih določa akt o razglasitvi;
– na območju II postavljanje nove infrastrukture, ki bi
privabljala nove obiskovalce;
– na območjih I, III in IV strojna sečnja.
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13. člen
(kazni za prekrške)

(1) Z globo 800 do 10.000 evrov se za prekršek kaznuje
ravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki:
– izvaja dela v gozdu v nasprotju s 7. členom;
– postavlja in upravlja infrastrukturo v nasprotju z 8. čle‑
nom;
– uporablja gozd in gozdne prometnice v nasprotju z 10.
in 11. členom;
– izvaja dejavnosti v nasprotju z 12. členom.
(2) Z globo 400 do 800 evrov se za prekršek iz prvega
odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik, ki:
– postavlja in upravlja infrastrukturo v nasprotju z 8. čle‑
nom;
– uporablja gozd in gozdne prometnice v nasprotju z 10.
in 11. členom;
– izvaja dejavnosti v nasprotju z 12. členom.
14. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristoj‑
ne inšpekcijske službe, občinske redarske službe, službe za
izvajanje naravovarstvenega nadzora, na podlagi pogodbe z
Mestno občino Nova Gorica pa tudi druga za to pooblaščena
organizacija.
(2) Naloge pooblaščenih oseb pri izvajanju nadzora so:
– nadzirati izvajanje odloka in obveščati pristojne organe
o ugotovitvah;
– o kršitvi odloka napisati zapisnik in predlagati posame‑
znike ali pravne osebe v postopek po prekršku ali kaznivem
dejanju;
– izreči in od pravne ali fizične osebe na mestu izterjati
denarno kazen za prekrške po 13. členu tega odloka;
– druge naloge, ki jih s sklepom naloži Mestni svet ali
župan Mestne občine Nova Gorica.
15. člen
(ureditev dostopov)
V roku enega leta po sprejetju odloka morajo biti, v skla‑
du z drugim odstavkom 9. člena odloka, v Panovec urejeni
dostopi.
17. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-14/2008
Nova Gorica, dne 9. julija 2009
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.
Priloga 1: Območje razglasitve in prednostna območja v
Panovcu
Priloga 2: Opozorilna tabla glede rabe gozdnih prome‑
tnic

Uradni list Republike Slovenije

Priloga

Št.

58 / 27. 7. 2009 /

Stran

8195

Stran

8196 /

Št.

58 / 27. 7. 2009

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
2893.

Odlok o koncesijah na področju ravnanja z
odpadki v Mestni občini Nova Gorica

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo), 32., 33., 34.
in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93, 30/98 ter 127/06) v zvezi z Zakonom o javno‑zaseb‑
nem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 29. členom Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo) in 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) ter skladno z Odlokom o gospodarskih javnih službah v
Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 68/07), Odlokom o
zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Mestni občini Nova
Gorica (Uradni list RS, št. 21/08) in Odlokom o odlaganju ostan‑
kov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v centru
za ravnanje z odpadki Nova Gorica (Uradni list RS, št. 120/07)
ter na podlagi vloge, podane skladno s 34. členom Zakona o
gospodarskih javnih službah, je Mestni svet Mestne občine Nova
Gorica na seji dne 21. maja 2009 sprejel

ODLOK
o koncesijah na področju ravnanja z odpadki
v Mestni občini Nova Gorica
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Mestna obči‑
na Nova Gorica (v nadaljevanju: Občina) določa predmet in
pogoje za podelitev koncesije ter ureja druga vprašanja v z
izvajanjem:
1. lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov in
2. lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
(2) Gospodarski javni službi iz prejšnjega odstavka se na
območju občine izvajata s podelitvijo koncesije pravni osebi in
pod pogoji, določenimi z zakonom in podzakonskimi akti ter v
skladu odlokom in drugimi predpisih, ki urejajo način izvajanja
javne službe.
2. člen
(definicije)
Izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. »gospodarska javna služba« oziroma »javna služba«:
je ena ali obe lokalni gospodarski javni službi iz prejšnjega
člena;
2. »koncedent«: je Mestna občina Nova Gorica;
3. »pristojni organ«: je organ (oddelek) občinske uprave,
pristojen za gospodarsko javno službo, ki je predmet tega
odloka;
4. »mestni svet«: je Mestni svet Mestne občine Nova
Gorica;
5. »koncesija«: je skupen izraz za koncesijo obeh gospo‑
darskih javnih služb iz prvega člena, če iz besedila tega odloka
ne izhaja, da se izraz nanaša na posamezno koncesijo;
6. »koncesionar«: je pravna oseba, ki je v skladu z zako‑
nom in tem odlokom nosilec koncesije;
7. »izvajalec javne službe«: je koncesionar po tem od‑
loku;
8. »povzročitelj odpadkov«: je oseba, katere delovanje
ali dejavnost povzroča nastajanje odpadkov oziroma oseba, ki
izvaja predobdelavo, mešanje ali druge postopke, s katerimi se
spremenijo lastnosti ali sestava odpadkov;
9. »imetnik odpadkov«: je povzročitelj odpadkov ali prav‑
na ali fizična oseba, ki ima odpadke v posesti;
10. »uporabniki«: vsi povzročitelji odpadkov.
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2. PODELITEV KONCESIJE
2.1 Javni razpis
3. člen
(javni razpis)
(1) Koncesija za izvajanje javne službe se podeli na pod‑
lagi javnega razpisa. Sklep o javnem razpisu sprejme župan,
javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. V
skladu s sklepom župana se informacija o javnem razpisu lahko
objavi tudi v drugih medijih.
(2) Razpis in postopek za podelitev koncesij se praviloma
izvede istočasno za obe gospodarski javni službi.
(3) Koncesiji za javni službi iz prvega člena se podelita
ločeno, koncesijsko razmerje nastane in preneha za vsako
gospodarsko javno službo posebej.
4. člen
(razpisna dokumentacija)
V razpisni dokumentaciji morajo biti podatki, na podlagi
katerih lahko kandidati izdelajo popolno prijavo:
1. naziv, sedež in druge podatke o koncedentu,
2. podatke o objavi koncesijskega akta,
3. predmet, naravo ter obseg in območje koncesije, ki se
podeli na javnem razpisu,
4. začetek in predviden čas trajanja koncesije,
5. postopek izbire koncesionarja,
6. merila za izbor koncesionarja,
7. minimalna višina koncesijske dajatve za posamezno
gospodarsko javno službo,
8. način dokazovanja izpolnjenosti pogojev za izvajanje
koncesije, obvezne sestavine prijave in navodila za pripravo
prijave (jezik, overitve …),
9. način zavarovanja resnosti prijave,
10. kraj, čas in plačilne pogoje za dvig razpisne doku‑
mentacije,
11. kraj in rok za predložitev prijav, pogoje za njihovo
predložitev,
12. naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja pri‑
jav,
13. rok za izbiro koncesionarja,
14. rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu jav‑
nega razpisa,
15. odgovorne osebe za dajanje informacij med razpisom
in
16. druge podatke v skladu s predpisi, potrebne za izved‑
bo javnega razpisa.
2.2 Pogoji za prijavo
5. člen
(pogoji za prijavo)
(1) Vsaka oseba lahko vloži le eno prijavo na razpis. V pri‑
javi mora s predložitvijo ustreznih listin dokazati, da izpolnjuje
pogoje za udeležbo na razpisu in izvajanje javne službe:
1. da je gospodarska družba z najmanj 500.000,00 €
osnovnega kapitala in je finančno ter poslovno sposobna za
izvajanje javne službe, ki je predmet razpisa;
2. da je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je pred‑
met razpisa ter izpolnjuje vse predpisane pogoje za izvajanje
javne službe;
3. da je sposobna samostojno zagotavljati vse javne do‑
brine, ki so predmet koncesije ter kvalitetno in kontinuirano iz‑
vajati javno službo, v skladu s predpisi, normativi in standardi;
4. da je usposobljena za vodenje katastra ter razpolaga s
sredstvi za njegovo vodenje;
5. da razpolaga z ustreznimi prostori in opremo za izva‑
janje javne službe, oziroma na drug način nesporno izkaže, da
lahko opravlja dejavnost javne službe;
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6. da razpolaga z zadostnim številom delavcev, ki imajo
potrebne kvalifikacije in so ustrezno usposobljeni za izvajanje
javne službe;
7. se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo
z izvajanjem koncesije lahko povzroči občini, uporabnikom ali
tretjim osebam (predloži ustrezno predpogodbo);
8. da predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika
kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti
vodenja katastra, finančno‑operativnega vidika in razvojnega
vidika, s katerim dokaže izpolnjevanje pogojev (iz točke 2‑ 7);
9. da izpolnjuje druge pogoje za udeležbo na javnem
razpisu (sposobnost), določene z zakonom, ki ureja postopek
oddaje javnih naročil in tem odlokom.
(2) V času trajanja koncesijskega razmerja, mora konce‑
sionar pisno zaprositi koncedenta za soglasje k vsaki statusni
spremembi, vključno s kontrolno spremembo kapitalske struk‑
ture. Prav tako mora koncesionar pred sklenitvijo koncesijske
pogodbe in ves čas trajanja koncesijskega razmerja v svojih
notranjih aktih in v razmerjih s koncedentom zagotoviti pred‑
kupno pravico koncedenta pri vseh spremembah lastniške
strukture v družbi.
(3) Če koncesionar ne ravna v skladu s prejšnjim odstav‑
kom, predstavlja to kršitev bistvenih elementov koncesijske
pogodbe iz 4. točke prvega odstavka 24. člena odloka.
2.3 Merila za izbor
6. člen
(merila za izbor koncesionarja)
(1) Merila za izbor izvajalca javne službe (koncesionarja)
med prijavljenimi kandidati, morajo biti v razpisni dokumentaciji
opisana in ovrednotena.
(2) Merila za izbor izvajalca javne službe (koncesionarja)
so zlasti:
– kadrovska usposobljenost za izvajanje javne službe;
– ustreznost sredstev in opreme ponudnika za izvajanje
javne službe;
– ustreznost in lokacija poslovnih prostorov za izvajanje
javne službe;
– izkušnje in pozitivne reference na področju izvajanja
javnih služb;
– višina koncesijske dajatve;
– hkratnost izvajanja obeh razpisanih javnih služb s strani
enega izvajalca;
– finančna in poslovna sposobnost, ki presega minimalne
zahteve;
– druge ponujene ugodnosti, ki predstavljajo korist za
koncedenta.
(2) Ponderji po posameznih merilih, ki služijo za izbor
izvajalca javne službe, morajo biti nediskriminatorni in natančno
opisani v razpisni dokumentaciji.
2.4 Izbor koncesionarja
7. člen
(uspešnost javnega razpisa)
(1) Javni razpis je uspešen, če je prispela vsaj ena pra‑
vočasna in popolna prijava. Prijava je popolna, če vsebuje vse
zahtevane podatke in dokazila, določena v javnem razpisu.
(2) Javni razpis se ponovi, če koncedent ne prejme no‑
bene prijave, če so vse prijave nepopolne, če koncesionar ni
bil izbran ali če izbrani izvajalec v postavljenem roku ne sklene
koncesijske pogodbe.
8. člen
(izbor koncesionarja)
Za izbor koncesionarja župan imenuje ter 5‑člansko stro‑
kovno komisijo, ki:
– pripravi podrobna merila za izbor koncesionarja;
– opravi odpiranje prijav in sestavi zapisnik o pravočasno‑
sti in popolnosti prijav;
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– preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev;
– opravi strokovno presojo ter ovrednotenje prijav glede
na postavljena merila;
– pripravi obrazloženo pisno mnenje o izbranem prijavite‑
lju in ga posreduje pristojnemu organu.
9. člen
(odločba o podelitvi koncesije)
(1) O izboru koncesionarja odloči pristojni organ občinske
uprave z upravno odločbo, s katero lahko koncedent izbere
samo enega od prijaviteljev na javnem razpisu.
(2) Koncedent lahko zavrne vse prispele prijave in ne iz‑
bere nobenega od prijaviteljev, če nobena prijava vsebinsko ni
v skladu z interesi koncedenta. Postopek izbire koncesionarja
lahko koncedent kadarkoli ustavi in prevzame gospodarsko
javno službo v režijo.
3. KONCESIJSKA POGODBA
3.1 Sklenitev koncesijske pogodbe
10. člen
(sklenitev koncesijske pogodbe)
(1) Koncedent pošlje izbranemu koncesionarju v podpis
koncesijsko pogodbo najkasneje v roku 15 dni od dokončno‑
sti odločbe o izboru koncesionarja. Izbrani koncesionar mora
podpisati koncesijsko pogodbo najkasneje v roku 30 dni od
vročitve, sicer odločba o izboru koncesionarja preneha veljati
z iztekom roka za podpis pogodbe.
(2) Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene
župan. Pred sklenitvijo koncesijske pogodbe vsebino pogodbe
predhodno potrdi mestni svet. Koncesijska pogodba z novim
koncesionarjem mora biti sklenjena pred iztekom roka, za ka‑
terega je bila podeljena prejšnja koncesija, začne pa učinkovati
ob izteku roka.
11. člen
(začetek, tek in trajanje koncesije)
(1) Koncesijsko razmerje nastane, ko koncesijsko pogod‑
bo podpišeta obe pogodbeni stranki in traja 10 let od dneva
sklenitve pogodbe (rok koncesije). Rok koncesije ne teče v
času, ko zaradi višje sile ali razlogov na strani koncedenta,
koncesionar ne more izvrševati bistvenega dela tega konce‑
sijskega razmerja.
(2) Koncesionar mora pričeti izvajati koncesijo najkasneje
v 60 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe.
3.2 Vsebina koncesijske pogodbe
12. člen
(vsebina koncesijske pogodba)
(1) S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar
uredita vsa pomembna vprašanja v zvez z izvajanjem konce‑
sijskega razmerja, zlasti pa:
1. vsebino, obliko in namen koncesije;
2. pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja v
zvezi z izvajanjem javnih služb;
3. medsebojne obveznosti v zvezi z uporabo in vzdrževa‑
njem naprav ter objektov koncesije;
4. spremembe v družbi koncesionarja, za katere mora ta
pridobiti pisno soglasje koncedenta;
5. pogoje za oddajo poslov podizvajalcem;
6. način medsebojnega obveščanja o vseh dejstvih in
pojavih, ki utegnejo vplivati na izvajanje javne službe ter poro‑
čanja o izvajanju koncesijske dejavnosti;
7. pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega
izvajanja javne službe;
8. pogodbene kazni in pogoji za povrnitev morebitne ško‑
de, povzročene v zvezi z (ne)izvajanjem javne službe;
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9. spreminjanje izvajanja koncesijske pogodbe, izvajanje
finančnega in strokovnega nadzora s strani koncedenta, med‑
sebojno poročanje in obveščanje javnosti;
10. odpoved, razveza in razdrtje pogodbe ter s tem pove‑
zane pravice pogodbenih strank;
11. posledice spremenjenih okoliščin, višje sile in aktov
javne oblasti;
12. trajanje koncesijske pogodbe in njeno prenehanje ter
s tem povezane pravice pogodbenih strank;
13. druga vprašanja, ki urejajo medsebojna razmerja in
način izvajanja javne službe.
(2) Koncesijska pogodba mora biti sestavljena v skladu z
zakonom, odlokom (koncesijskim aktom) in objavljenim javnim
razpisom, sicer je neveljavna. V primeru manjših ali nebistvenih
neskladij, se neposredno uporablja koncesijski akt.
3.3 Pravice in obveznosti koncesionarja
13. člen
(koncesionarjev pravni monopol)
(1) Koncesionar ima na podlagi podeljene koncesije in
sklenjene koncesijske pogodbe:
– izključno pravico opravljati koncesionirano javno službo
na celotnem območju občine,
– pravico tekočega vzdrževanja objektov in opreme, ki
služijo izvajanju javne službe.
(2) V obsegu, ki ga določa zakon in odlok je uporaba stori‑
tev javne službe na območju občine, za uporabnike obvezna.
14. člen
(dolžnosti koncesionarja)
(1) Koncesionar mora uporabnikom zagotavljati konti‑
nuirano in kvalitetno opravljanje javnih služb iz prvega člena
tega odloka. Storitve javne službe so javne dobrine in jih mora
koncesionar vsakomur zagotavljati pod enakimi pogoji.
(2) Dolžnosti koncesionarja so zlasti:
1. v javnem interesu kvalitetno, pravočasno in v ustreznem
obsegu opravljati javno službo, v skladu z zakonom in drugimi
predpisi, v skladu z odlokom ter koncesijsko pogodbo;
2. upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in
standarde, povezane z izvajanjem javne službe, zlasti pa v tem
okviru skrbeti za ekološko usmerjeno ravnanje z odpadki;
3. zagotoviti ustrezno zavarovanje nevarnih in zdravju
škodljivih odpadkov ter odpraviti napake na objektih in napra‑
vah, ki utegnejo povzročiti večjo škodo na okolju ali zdravju ljudi
najkasneje v roku 12 ur od ugotovitve napake oziroma prejema
obvestila uporabnikov (interventno izvajanje javne službe);
4. uporabljati objekte, naprave in druga sredstva za izva‑
janje javne službe kot dober gospodar, jih tekoče vzdrževati in
odpraviti morebitne napake, okvare in pomanjkljivosti, ki nepo‑
sredno ne ogrožajo varstva okolja ali zdravja ljudi v roku 14 dni
od ugotovitve oziroma prejema obvestila uporabnikov;
5. sklepati z uporabniki pogodbe za uporabo javnih dobrin
oziroma opravljanje storitev, ki so predmet koncesije, izdajati
soglasja in projektne pogoje ter obračunavati pristojbine in
druge prispevke v skladu s predpisi;
6. pripravljati (letne in dolgoročne) programe za izvajanje
javne službe in kalkulacije prihodkov in odhodkov dejavnosti,
oblikovati predloge cen (tarife) in najmanj enkrat letno konce‑
dentu poročati o izvajanju javne službe in poslovanju;
7. svetovati in pomagati koncendentu pri pripravi razvojnih
in investicijskih načrtov ter projektov za pridobivanje finančnih
sredstev v okviru javnih razpisov ter drugih virov;
8. voditi vse predpisane evidence in katastre, obveščati
pristojne organe o kršitvah, ažurno odgovarjati na pritožbe in/ali
pobude uporabnikov, omogočati nemoten nadzor v zvezi z
izvajanjem koncesije in javne službe in skrbeti za tekoče obve‑
ščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem javne službe.
(3) Koncesionar lahko izvaja tudi druge dejavnosti, za
katere je registriran, vendar njihovo izvajanje ne sme vplivati
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na opravljanje javne službe. Koncesionar mora za vsako jav‑
no službo ločeno voditi zakonsko predpisane računovodske
evidence in izkaze, ki veljajo za gospodarske javne službe.
Ločene računovodske evidence in izkaze mora koncesionar
voditi tudi v primeru, ko opravlja posamezno javno službo tudi
na območju drugih lokalnih skupnosti.
15. člen
(odgovornost koncesionarja)
(1) Koncesionar je, v razmerju do koncedenta, uporabni‑
kov in tretjih oseb, v celoti odgovoren za izvajanje javne službe
tudi v primeru, če dejavnost (deloma) izvaja preko pogodbe s
podizvajalci. Koncesionar je v celoti odgovoren tudi za škodo,
ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe pov‑
zročijo pri njem zaposleni ali pogodbeni (pod)izvajalci.
(2) Pred sklenitvijo koncesijske pogodbe mora koncesi‑
onar skleniti zavarovalno pogodbo za škodo, ki bi jo povzročil
z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe, kot tudi
za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne
službe povzročijo pri njem zaposleni ali podizvajalci. Najnižjo
višino zavarovalne vsote določi župan s sklepom.
(3) Koncesionar je družbeno odgovorno podjetje, ki v Me‑
stni občini Nova Gorica opravlja družbeno koristno delo.
16. člen
(način izvajanja javne službe)
(1) Izvajalec javne službe je odgovoren, da se na odlaga‑
lišču odlagajo in obdelujejo samo odpadki:
– ki jih je, v skladu s predpisi, dovoljeno odlagati in ob‑
delovati,
– z območij občin, ki so s koncedentom sklenile pogodbo
o pogojih za odlaganje.
(2) Če so odpadki za odlaganje, pripeljani za odlaganje na
odlagališče, neustrezni in jih skladno s prejšnjim odstavkom in
drugimi predpisi, ki urejajo odlaganje odpadkov, na odlagališču
ni dovoljeno odlagati ali ne ustrezajo deklariranim, jih mora
izvajalec zavrniti, prevoznik ali imetnik pa odpeljati na ustrezno
skladiščenje.
(3) Izvajalec javne službe lahko, največ za štiri mesece,
dovoli začasno skladiščenje zavrnjene pošiljke na odlagališču,
da se dopolni ali ponovno izdela ocena odpadkov. Izvajalec jav‑
ne službe mora o zavrnjenih pošiljkah odpadkov voditi ustrezne
evidence, o začasno skladiščeni pošiljki pa nemudoma pisno
obvesti tudi koncedenta. V primeru spora o ustreznosti odpad‑
kov za odlaganje na odlagališču, o tem odloči pristojni organ v
upravnem postopku.
(4) Če izvajalec javne službe ravna v nasprotju s prvim,
drugim in tretjim odstavkom tega člena, lahko koncedent razdre
koncesijsko pogodbo. Poleg tega mora koncesionar na svoje
stroške poskrbeti za ustrezno odstranitev/skladiščenje neustre‑
znih odpadkov ter koncedentu povrniti nastalo škodo.
17. člen
(koncesijska dajatev)
(1) Koncesionar plačuje koncedentu koncesijsko dajatev,
ki se določi v koncesijski pogodbi na podlagi javnega razpisa
in prejete ponudbe koncesionarja.
(2) Koncesijska dajatev se določi v obliki deleža od neto
vrednosti prejetih plačil za storitve gospodarske javne službe
in plačuje v 30 dneh po izteku vsakega trimesečja.
18. člen
(koncesionarjeva tveganja)
(1) Koncesionar izvaja koncesijo v svojem imenu in za
svoj račun in nosi celotno tveganje povpraševanja po storitvah
javne službe in druga tržna tveganja koncesije. Koncesionar ni
upravičen do nobenih garancij ali plačil koncedenta zaradi tega,
ker prihodki iz koncesije ne dosegajo načrtovanih.
(2) V primeru predčasnega prenehanja koncesije v skla‑
du s tem odlokom in koncesijsko pogodbo, koncesionar ni
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upravičen do poplačila katerihkoli vlaganj v objekte in naprave
koncesije s strani koncedenta, razen v primeru odstopa od
pogodbe zaradi kršitev na strani koncedenta.
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(3) Koncedent ima pravico izvajati redne in izredne revi‑
zijske preglede poslovanja koncesionarja v delu, ki se nanaša
na koncesijsko razmerje po tem odloku.

19. člen

22. člen

(spremenjene okoliščine)

(pravice in dolžnosti uporabnikov)

(1) Če po sklenitvi koncesijske pogodbe nastanejo oko‑
liščine, ki otežujejo izpolnjevanje obveznosti koncesionarja v
takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi koncesijske pogodbe
nepravično pogodbena tveganja prevaliti pretežno ali izključno
na koncesionarja, ima koncesionar pravico zahtevati spremem‑
bo koncesijske pogodbe.
(2) O nastopu spremenjenih okoliščin mora koncesionar
pisno obvestiti koncedenta in predlagati spremembo koncesij‑
ske pogodbe. Kljub spremenjenim okoliščinam je koncesionar
dolžan izpolnjevati obveznosti iz koncesijske pogodbe. Če se
pogodbeni stranki ne uspeta dogovoriti za spremembo pogod‑
be zaradi spremenjenih okoliščin, lahko koncesionar sodno
razdre to pogodbo.
(3) Določili iz prvega in drugega odstavka se smiselno
uporabljata tudi za pravice koncedenta v razmerju do koncesi‑
onarja v primeru nastopa spremenjenih okoliščin.

(1) Uporabniki imajo pravico od koncesionarja zahtevati,
da storitve javne službe opravlja pod pogoji, določenimi z za‑
konom, odlokom in z drugimi predpisi, zlasti pa:
1. da redno, kakovostno in trajno izvaja vse storitve javne
službe v skladu s predpisi;
2. da javno službo izvaja v javnem interesu in glede
kakovosti in dostopnosti storitev enakopravno obravnava vse
uporabnike;
3. da storitve javne službe obračunava po veljavnih ce‑
nah, v skladu s sprejeto tarifo;
4. da dovoljuje vpogled v evidence, kataster oziroma
v zbirke podatkov, ki jih vodi koncesionar in se nanašajo na
uporabnika;
5. da v roku 15 dni pisno odgovori uporabniku na pritožbo
v zvezi z izvajanjem javne službe.
(2) Uporabniki morajo posredovati koncesionarju potrebne
podatke za vodenje katastra in obveznih zbirk podatkov, spo‑
ročiti koncesionarju vsako spremembo in prijaviti vsa dejstva,
pomembna za izvajanje javne službe, omogočiti izvajanje javne
službe in upoštevati navodila koncesionarja ter redno plačevati
za opravljene storitve v skladu z vsakokratno veljavno tarifo,
(3) Če uporabnik koncesionarju ne dovoli izvajati storitev
javne službe ali ga pri tem ovira, mora koncesionar o obvestiti
pristojno inšpekcijo oziroma drug nadzorni organ, ki v skladu
s pooblastili zagotovi potrebne ukrepe za nemoteno izvajanje
javne službe.

20. člen
(višja sila)
(1) Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izre‑
dne, nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo
po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje pogodbenih
strank. Za višjo silo se štejejo zlasti potresi, poplave ter dru‑
ge elementarne nezgode, stavke, vojna ali ukrepi oblasti, pri
katerih izvajanje javne službe ni možno na celotnem območju
občine ali na njenem delu na način, ki ga predpisuje koncesij‑
ska pogodba.
(2) V okviru objektivnih možnosti mora koncesionar opra‑
vljati javno službo tudi v pogojih, nastalih zaradi višje sile in dru‑
gih nepredvidljivih okoliščin, skladno z izdelanimi načrti ukrepov
delovanja v takšnih razmerah. O nastopu tovrstnih okoliščin se
morata koncesionar in koncedent vzajemno obveščati, se do‑
govoriti o načinu izvajanju javne službe ter povračilu dodatnih
stroškov zaradi opravljanja javne službe v takih pogojih.
(3) V primeru višje sile in drugih nepredvidljivi okoliščin
lahko župan, za izvajanje javne službe, poleg koncesionarja
aktivira tudi Občinski štab za civilno zaščito ter enote, službe
in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč v
občini. V tem primeru prevzame Občinski štab za civilno zaščito
nadzor nad izvajanjem ukrepov.
3.4 Pravice in obveznosti koncedenta in uporabnikov
21. člen
(pravice in dolžnosti koncedenta)
(1) Koncedent mora zagotavljati:
1. ustrezne pogoje za izvajanje javne službe v skladu z
zakonom in drugimi predpisi, odlokom o načinu izvajanja javne
službe in tem odlokom;
2. cene storitev, ki ob normalnem poslovanju omogočajo
zagotavljanje ustreznega obsega in kakovosti storitev ter redno
vzdrževanje objektov, naprav in opreme koncesije, da se lahko,
ob upoštevanju časovnega obdobja trajanja koncesije, ohranja
njihova vrednost;
3. sankcioniranje uporabnikov, ki bi onemogočali ali ovirali
izvajanja dejavnosti javne službe;
4. sankcioniranje nepooblaščenih izvajalcev, ki bi med
trajanjem koncesije izvajali storitve javne službe na področju
občine.
(2) Koncedent ima pravico zahtevati, da koncesionar iz‑
vaja javno službo v skladu s predpisi, ki urejajo način izvajanja
javne službe ter v skladu s koncesijsko pogodbo in redno pla‑
čuje koncesijsko dajatev.

3.5 Prenehanje koncesijske pogodbe
23. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha:
1. po preteku časa, za katerega je bila sklenjena;
2. s sporazumno razvezo pogodbe, sklenjeno v pisni
obliki;
3. z razdrtjem pogodbe po sodni poti;
4. z odstopom od koncesijske pogodbe;
5. s prenehanjem koncesionarja.
24. člen
(razdrtje pogodbe)
(1) Koncedent lahko razdre koncesijsko pogodbo:
1. če je proti koncesionarju začet postopek prisilne porav‑
nave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma drug postopek
prenehanja koncesionarja;
2. če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna od‑
ločba zaradi kršitve predpisov, kršitve koncesijske pogodbe ali
upravnih aktov, izdanih v zvezi z izvajanjem koncesije;
3. če se po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovi, da je
koncesionar dal zavajajoče ali neresnične podatke, ki so vpli‑
vali na podelitev koncesije;
4. če koncesionar v bistvenih elementih krši koncesijsko
pogodbo;
5. če se ugotovi, da je koncesionar dal zavajajoče ali ne‑
resnične podatke, ki so sestavni del Pravilnika o načinu obraču‑
navanja stroškov, povezanih z izvajanjem javnih služb zbiranja
in prevoza komunalnih odpadkov ter z obdelavo in odlaganjem
ostankov predelave ali odstranjevanjem komunalnih odpadkov
ter o tarifi na območju Mestne občine Nova Gorica oziroma, ki
vplivajo na cene storitev, ki se zaračunavajo uporabnikom.
(2) Koncesijska pogodba se razdre po sodni poti. Razlogi
in pogoji za razdrtje koncesijske pogodbe se podrobneje do‑
ločijo v pogodbi.
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25. člen
(odstop od pogodbe)
(1) Koncedent lahko odstopi od pogodbe in koncesionarju
odvzame koncesijo, če je v javnem interesu, da se dejavnost
preneha izvajati kot koncesionirana javna služba. Pogoji za
odstop se podrobneje določijo v koncesijski pogodbi.
(2) Koncesionar lahko odstopi od pogodbe, če koncedent
ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske pogodbe in kon‑
cesionarju onemogoča izvajanje koncesijske pogodbe.
(3) V primeru odstopa od pogodbe mora koncedent kon‑
cesionarju povrniti:
– realno vrednost neamortiziranih vlaganj, ki jih ni mogoče
oziroma primerno vrniti v naravi;
– nastalo škodo po splošnih pravilih odškodninskega
prava.

Št.

27. člen
(finančni nadzor)
(1) Finančni nadzor nad poslovanje koncesionarja izvaja
pristojni občinski organ ali pooblaščenec koncesionarja. Nad‑
zor je lahko napovedan ali nenapovedan. V primeru nenapove‑
danega nadzora mora koncedent v pisni obliki navesti razloge
za nujnost nenapovedanega nadzora.
(2) Nadzor se praviloma vrši v poslovnem času koncesi‑
onarja in mora potekati tako, da ne ovira dejavnosti koncesio‑
narja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta.
Koncesionar mora omogočiti izvedbo nadzora in vpogled v do‑
kumentacijo in zbirke podatkov. Koncesionar mora sodelovati
z izvajalci nadzora, dati vsa potrebna pojasnila ter omogočiti
pregled vseh objektov in naprav.
(3) O nadzoru se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta pred‑
stavnika koncesionarja in koncedenta oziroma koncedentov
pooblaščenec. Če pristojni organ koncedenta ugotovi, da kon‑
cesionar ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega
razmerja, mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev teh
obveznosti ali sprejme druge ukrepe v skladu z zakonom, tem
odlokom ali koncesijsko pogodbe.
5. KONČNE DOLOČBE
28. člen
(reševanje sporov in uporaba prava)
(1) Za reševanje spore v zvezi z izvajanjem koncesionira‑
ne javne službe je pristojno sodišče v Republiki Sloveniji, ki ga
določita koncedent in koncesionar v koncesijski pogodbi.
(2) Za presojo vseh razmerij v zvezi z izvajanjem koncesi‑
onirane javne službe lahko stranke v koncesijski pogodbi dogo‑
vorijo izključno uporabo pravnega reda Republike Slovenije.
(3) S koncesijsko pogodbo se lahko dogovori, da je za od‑
ločanje o sporih med koncedentom in koncesionarjem pristojna
arbitraža, kolikor to ni v nasprotju s pravnim redom.
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29. člen
(pričetek veljavnosti odloka)
(1) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati petnajsti dan po objavi.
(2) Postopek za podelitev koncesije v skladu s tem odlo‑
kom prične župan najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi odloka.
(3) V primeru, da izvajalec, ki na območju občine opravlja
javno službo, ki je predmet tega koncesijskega akta, ne bi uspel
pridobiti koncesije, je izbrani koncesionar dolžan zagotoviti zapo‑
slitev pri izvajalcu na dan objave javnega razpisa zaposlenim de‑
lavcev, namenjenih opravljanju javne službe, če za to v 14 dneh
po dokončnosti odločbe o izbiri koncesionarja sami izrazijo inte‑
res. O tej pravici jih mora koncedent pisno obvestiti.
Št. 354-16/2009
Nova Gorica, dne 21. maja 2009

4. NADZOR
26. člen
(nadzor nad izvajanjem javne službe)
(1) Nadzor nad izvajanjem javne službe in podeljene
koncesije lahko zajema vse okoliščine v zvezi z zakonitostjo in
strokovnostjo izvajanja dejavnosti, v zvezi s poslovanjem kon‑
cesionarja, vodenjem predpisanih evidenc ter drugih okoliščin
v zvezi z izvajanjem koncesije.
(2) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja ob‑
činska inšpekcija, ki je pristojna tudi za vodenje postopkov o
ugotovljenih prekrških ter ostali državni organi, ki imajo takšno
pristojnost po samem zakonu.
(3) V primeru ugotovljenih nepravilnosti lahko organi iz
prejšnjega odstavka izdajajo odločbe ter odrejajo druge ukrepe,
katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega koncesij‑
skega akta ali koncesijske pogodbe.
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Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

NOVO MESTO
2894.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
javnega gospodarskega zavoda za turizem
Novo mesto

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, s spremembami in dopolnitvami), 16. člena
Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 92/06
– UPB1), prvega odstavka 19. člena Zakona o spodbujanju ra‑
zvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) je Občinski svet Mestne
občine Novo mesto na 23. seji, dne 9. 7. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
gospodarskega zavoda za turizem Novo mesto
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda za turizem Novo
mesto (Uradni list RS, št. 79/08) se spremeni naslov odloka,
ki se po novem glasi Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za
turizem Novo mesto.

ski«.

2. člen
V prvem odstavku 1. člena se črta beseda »gospodar‑

3. člen
V 2. členu se v prvem odstavku črta beseda »gospodar‑
ski« in za petim odstavkom se doda nov, šesti odstavek:
»(6) Zavod je pravni naslednik Javnega gospodarskega
zavoda za turizem Novo mesto, s sedežem v Novem mestu,
Glavni trg 7, ki je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi Javne‑
ga gospodarskega zavoda za turizem Novo mesto, ki ga je dne
12. 7. 2007 sprejel Občinski svet Mestne občine Novo mesto
ter je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novem
mestu pod št. vložka 1/05158/00.«
4. člen
V 4. členu se v prvem odstavku črta beseda »gospodar‑
ska«, v tretjem odstavku pa se črta »strategije slovenskega
turizma« in se doda »drugimi razvojnimi programi«.
5. člen
Spremeni se besedilo 9. člena:
»(1) Občinski svet Mestne občine Novo mesto daje so‑
glasje k statutu zavoda in k imenovanju direktorja zavoda.
Ostale ustanoviteljske pravice izvršuje župan.«
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6. člen
V drugem in četrtem odstavku 10. člena se črta beseda
»gospodarske« oziroma »gospodarsko«.
7. člen
Spremeni se 11. člen:
»(1) Organa zavoda sta svet in direktor.«
8. člen
Spremeni se prva točka VIII. poglavja:
»1. Svet zavoda«
9. člen
Spremeni se 12. člen:
»(1) Zavod upravlja svet zavoda.
(2) Svet zavoda sestavljajo:
– predstavnik ustanovitelja, ki ga imenuje Občinski svet
Mestne občine Novo mesto,
– predstavnik delavcev zavoda, ki ga delavci izvolijo s
tajnim glasovanjem ter
– predstavnik zainteresirane javnosti, ki ga imenuje žu‑
pan.
(3) Način imenovanja oziroma izvolitve članov, trajanje
mandata in pristojnosti sveta se določijo s statutom ali pravili
zavoda.«
10. člen
Spremeni se drugi odstavek 13. člena:
»(2) Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s so‑
glasjem ustanovitelja. Direktor je imenovan na podlagi javnega
razpisa. Pogoji za imenovanje, način ter postopek imenovanja
so določeni z zakonom in statutom zavoda.«
11. člen
Črta se tretji odstavek 14. člena.
12. člen
Spremeni se 16. člen:
»(1) Nadzor nad zakonitostjo dela, finančnim poslova‑
njem in nad strokovnostjo dela zavoda opravljajo z zakonom
določeni organi.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(1) Vpis spremembe pravnoorganizacijske oblike v sodni
register mora izvesti direktor v roku 15 dni po začetku veljav‑
nosti tega odloka.
(2) Zavod mora svoje akte uskladiti s tem odlokom v roku
6 mesecev po začetku veljavnosti odloka.
(3) Svet zavoda mora biti imenovan v roku 6 mesecev po
začetku veljavnosti odloka Do imenovanja sveta zavoda opra‑
vlja naloge sveta zavoda že imenovani upravni odbor.
14. člen
Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka preneha veljati
18. točka 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v
Mestni občini Novo mesto.
15. člen
Odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 322-5/2009
Novo mesto, dne 9. julija 2009
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
SEŽANA
2895.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje
»C-20 in C-21 – Ob avtobusni postaji«

Na podlagi določil 57. člena Zakona o prostorskem načr‑
tovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in sprememba 70/08 v nada‑
ljevanju: ZPNačrt) ter 7. ter 30. člena Statuta Občine Sežana
(Uradni list RS, št. 117/07) je župan Občine Sežana dne 17. 7.
2009 sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje
»C-20 in C-21 – Ob avtobusni postaji«
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega
prostorskega načrta)
Na podlagi pobude investitorja KRAŠKI ZIDAR d.d. se
za ureditveni območji »C‑20 in C‑21 – Ob avtobusni postaji«
začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega
načrta (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
Območje OPPN predstavlja delno pozidano območje ob
obstoječi avtobusni postaji Sežana. Območje je po veljavnih
prostorskih planskih aktih namenjeno centralnim dejavnostim, v
izvedbenih aktih pa je predvidena gradnja poslovno stanovanj‑
skega objekta. Območje je potrebno celovite urbane prenove.
Investitor je za načrtovano izgradnjo objekta izvedel va‑
bljeni natečaj. V natečajni komisiji je sodeloval tudi predstav‑
nik Občine Sežana. Izbrana natečajna rešitev predvideva na
območju izgradnjo novega stanovanjsko‑poslovnega objekta,
ki predstavlja urbanistično nadaljevanje oblikovne poteze, za‑
stavljene v območju C‑21 in skladno z upoštevanjem gradbenih
linij ustvarja enotno urbanistično potezo sklopa objektov avto‑
busne postaje in novega stanovanjsko‑poslovnega objekta, ki
formirajo ulico in zaključujejo mestno sliko Sežane.
Zaradi izjemne pomembnosti lokacije za razvoj mesta ter
zaradi transparentnosti postopka in kvalitetnega komuniciranja
z javnostmi se je občina odločila, da se za načrtovano gradnjo
izdela OPPN. Izbrana natečajna rešitev bo predmet nadaljnje‑
ga načrtovanja in usklajevanja v okviru priprave OPPN.
S podrobnim načrtom se ob upoštevanju prostorskih iz‑
vedbenih pogojev iz občinskega prostorskega načrta podrob‑
neje določi:
– območje podrobnega načrta,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostor‑
skih ureditev,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve, če bo ta potrebna,
– rešitve in ukrepe glede ravnanja s kulturno dediščino,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter
ohranjanje narave,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja pro‑
stora,
– dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev.
2. člen
(pravna podlaga za pripravo OPPN)
Pravna podlaga za pripravo OPPN je 57. člen ZPNačrt.
Na območju Občine Sežana veljajo naslednji prostorski
planski akti:
– Dolgoročni plan občine Sežana za obdobje 1986–2000
(Uradni list SRS, št. 14/88), Odlok o uskladitvi dolgoročne‑
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ga plana občine Sežana za obdobje 1986–2000 z obveznimi
prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana SR Slovenije
za obdobje 1986–2000 (Uradne objave, št. 1/89), Sklep o
spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občine Se‑
žana za obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1989 (Uradne obja‑
ve, št. 37/89), Sklep o spremembi in dopolnitvi dolgoročnega
plana občine Sežana za obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1992
(Uradne objave, št. 5/92), Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Ob‑
čine Sežana v letu 1995 (Uradni list RS, št. 54/95), Odlok o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 v letu 1996 (Uradni list RS, št. 63/97)
in Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
Dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986
do leta 2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Se‑
žana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 v letu 2002 (Uradni
list RS, št. 81/02 in 86/02 – popr.).
– Družbeni plan občine Sežana za obdobje 1986–1990
(Uradni list SRS, št. 14/88), Uskladitev družbenega plana ob‑
čine Sežana za obdobje 1986–1990 z obveznimi prostorskimi
sestavinami družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986
‑1990 za področje cestnega omrežja (Uradne objave, št. 4/89),
Sklep o uskladitvah, spremembah in dopolnitvah družbenega
plana občine Sežana za obdobje 1986–1990 – dopolnjen 1989
(Uradne objave, št. 37/89), Sklep o spremembah in dopolnitvah
družbenega plana občine Sežana za obdobje 1986–1990 – do‑
polnjen 1992 (Uradne objave, št. 5/92), Sklep o spremembah
in dopolnitvah družbenega plana občine Sežana za obdobje
1986–1990 – dopolnjen 1993 (Uradne objave, št. 18/93), Odlok
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročne‑
ga in družbenega plana Občine Sežana v letu 1995 (Uradni list
RS, št. 54/95), Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje od leta
1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine
Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 v letu 1996 (Uradni
list RS, št. 63/97) in Odlok o spremembah in dopolnitvah prostor‑
skih sestavin Dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 in Srednjeročnega družbenega plana
Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 v letu 2002
(Uradni list RS, št. 81/02 in 86/02 – popr.).
– Odlok o urbanistični zasnovi mesta Sežana (Uradni list
RS, št. 75/04)
– Odlok o spremembah urbanistične zasnove mesta Se‑
žana (Uradne objave, št. 40/05)
Na obravnavanem območju veljajo naslednji prostorski
izvedbeni akti:
– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za mesto Seža‑
na – vzhod (Uradni list RS, št. 116/08).
3. člen
(območje OPPN in program)
Območje obsega naslednje parcele št. 6457, 6458, 6459,
3959/31, 3745/81, in dele parcel 6437/10, 6089/36, 3959/33,
3959/34, 3959/35; vse k.o. Sežana.
Obravnavano območje zazidave, opredeljeno s prostor‑
skimi planskimi in izvedbenimi akti Občine Sežana, meri okvir‑
no 2300 m2.
Sestavni del OPPN so tudi zemljišča izven območij C‑20
in C‑21, ki so potrebna za neposredno prometno priključevanje
na omrežje javnih cest in izvedbo komunalnih priključkov in na‑
prav gospodarske javne infrastrukture, potrebnih za komunalno
opremljanje območja.
Gradnja objekta je načrtovana na parcelah 6457, 6458,
6459, 3959/31 in 3745/81, vse k.o. Sežana. Na parceli 6437/10,
k.o. Sežana, se pod zemljo poveže novo garažo z obstoječo
garažo avtobusne postaje. Na parcelah št. 6437/10 in 6089/36,
k.o. Sežana, je skladno s celoto zasnovana nova zunanja
ureditev. Na parceli 3959/33, k.o. Sežana, se uredi komunal‑
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ne vode (premik fekalne kanalizacije). Na parcelah 3959/33,
3959/34, 3959/35 in 6437/10, vse k.o. Sežana, se uredi mete‑
orno kanalizacijo.
Načrtovani objekt ima okvirne tlorisne gabarite 52,5 x
27 m. Vertikalni gabarit nižjih delov stavbnih volumnov je P+2.
Vertikalni gabarit dveh stolpičev je P+6. Stolpiča sta med‑
sebojno povezana. Pritličje objekta je namenjeno poslovnim
dejavnostim in potrebnim skupnim prostorom in funkcionalnim
površinam objektov. Parkiranje se zagotovi v podzemni garaži
in v kombinaciji z obstoječimi parkirnimi prostori avtobusne
postaje.
Predmet izdelave OPPN so:
– prenova obravnavanega območja z izgradnjo novega
poslovno‑stanovanjskega objekta,
– ureditev parternih ureditev in skupnih površin v obravna‑
vanem območju kot del prenove mestnega prostora;
– ureditev prometnega priključevanja na omrežje javnih
cest;
– ureditev komunalne infrastrukture za obravnavano ob‑
močje;
– ureditev mirujočega prometa v obravnavanem območju.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili ZPNačrt.
Za obravnavano območje je bil že izveden vabljeni urbanistič‑
no‑arhitekturni natečaj, ki ga je izvedel investitor in na podlagi
strokovne ocene komisije predlagal rešitev, ki predstavlja pod‑
lago za nadaljnje načrtovanje v okviru tega OPPN.
Strokovne rešitve prostorskega akta bodo pridobljene na
osnovi potrjenih strokovnih podlag, ki temeljijo na:
– povzetkih in usmeritvah prostorskih planskih aktov Ob‑
čine Sežana,
– idejni zasnovi prostorske ureditve območja na podlagi
izbrane natečajne rešitve,
– idejnih rešitvah prometnega priključevanja na javno
cestno omrežje,
– idejnih rešitvah komunalne infrastrukture, znotraj in
zunaj območja urejanja.
Kolikor se v postopku priprave OPPN, na podlagi smernic
nosilcev urejanja prostora ali iz drugih razlogov ugotovi, da je
potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se te pripravijo
med postopkom izdelave OPPN.
Za območje OPPN ima pobudnik že izdelan osnovni
geodetski elaborat. Po potrebi se za izdelavo OPPN izdelajo
dodatne geodetske izmere, predvsem zaradi načrtovanja ko‑
munalnih vodov in naprav izven območja OPPN.
Izbrani izdelovalec OPPN izdela ali pa najmanj koordinira
izdelavo vseh strokovnih podlag za izdelavo OPPN. Strokovne
podlage posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za svoja
področja in drugi udeleženci pri pripravi OPPN.
Na podlagi izdelanih strokovnih podlag in usklajenega
predloga OPPN se izdela program komunalnega opremljanja,
ki se uskladi z občino.
5. člen
(roki izdelave OPPN)
Pobudnik in investitor v sodelovanju z izbranim prostor‑
skim načrtovalcem, na podlagi že pripravljenih strokovnih pod‑
lag ureditve območja, pripravi osnutek OPPN in le tega po‑
sreduje Občini Sežana v potrditev. Na potrjeni osnutek OPPN
se pridobijo smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki
vsebujejo tudi strokovne podlage nosilcev urejanja prostora s
področja njihovih pristojnosti. V tej fazi se pridobi tudi Odločba
Ministrstva za okolje in prostor (MOP), Direktorata za okolje,
Sektorja za celovito presojo vplivov na okolje o potrebnosti
vodenja postopka celovite presoje vplivov na okolje (CPVO)
za obravnavani prostorski akt. Osnutek prostorskega akta se
uskladi s pridobljenimi smernicami in izdelanimi strokovnimi
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podlagami. Tako dopolnjen osnutek, ki vsebuje vse sestavne
dele OPPN v skladu z veljavnimi predpisi, Občina Sežana s
sklepom posreduje v javno razgrnitev in javno obravnavo. Po
potrebi se javno razgrne tudi okoljsko poročilo, ki mora pred‑
hodno pridobiti mnenje MOP o ustreznosti le tega za javno
razgrnitev. Po javni razgrnitvi se dopolnjeni osnutek popravi
oziroma dopolni na podlagi sprejetih stališč do pripomb iz javne
razgrnitve in javne obravnave ter oblikuje Kot predlog OPPN, ki
Št.
1
2
3
4*
5*
6
7*
8
9
10*
11
12*
13
14
15
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se ga posreduje pristojnim nosilcem urejanja prostora v pridobi‑
tev mnenj o skladnosti OPPN s podanimi smernicami. V prime‑
ru vodenja postopka CPVO je potrebno pridobiti tudi pozitivno
okoljevarstveno mnenje. V tem času se izdela tudi predlog pro‑
grama komunalnega opremljanja, ki ga potrdi Občina Sežana.
Po pridobljenih pozitivnih mnenjih nosilcev urejanja prostora
se izdela usklajen predlog OPPN, ki ga sprejme občinski svet.
Občinski svet sprejme tudi Program opremljanja.

Aktivnost
Priprava osnutka OPPN in prikaz stanja prostora

Rok izdelave
30 dni po sprejemu sklepa župana o začetku
priprave OPPN in prejemu vseh potrebnih gradiv
Priprava gradiva za pridobivanje smernic pristojnih nosilcev urejanja
15 dni po potrditvi osnutka s strani Občine
prostora ter odločitve MOP o izdelavi CPVO
Sežana
Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN na podlagi pridobljenih smernic 30 dni po pridobitvi smernic pristojnih nosilcev
nosilcev urejanja prostora
urejanja prostora
Priprava okoljskega poročila (v primeru postopka CPVO)
45 dni po pridobitvi smernic nosilcev urejanja
prostora in odločbe o CPVO
Potrditev ustreznosti okoljskega poročila s strani MOP
30 dni po oddaji osnutka okoljskega poročila na
MOP
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega
7 dni pred pričetkom javne razgrnitve
osnutka OPPN
Javna razgrnitev OPPN in okoljskega poročila v primeru postopka
Najmanj 30 dni
CPVO)
Priprava stališč do pripomb iz javne razgrnitve in javne obravnave
15 dni po zaključeni javni razgrnitvi in javni
obravnavi
Izdelava predloga OPPN
15 dni po sprejemu stališč do pripomb
Izdelava predloga okoljskega poročila (v primeru postopka CPVO)
30 dni po sprejemu stališč do pripomb
Usklajevanje in pridobivanje mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora 45 dni po pripravi predloga OPPN
k predlogu OPPN
Pridobitev sklepa o sprejemljivosti vplivov OPPN (v primeru postopka 60 dni po pripravi predloga OPPN
CPVO)
Izdelava programa komunalnega opremljanja
30 dni po pripravi predloga OPPN
Izdelava usklajenega predloga OPPN
15 dni po pridobitvi mnenj pristojnih nosilcev
urejanja prostora
Obravnava in sprejem usklajenega predloga OPPN in Programa
Skladno postopku, ki je predpisan v občini
opremljanja

* Velja v primeru, če MOP ugotovi potrebo po izvedbi celovite presoje vplivov na okolje.
6. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci,
ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN)
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za pripravo
dopolnjenega osnutka in mnenja k predlogu OPPN, so:
1. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Urad
za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranske‑
ga morja, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem, Pristani‑
ška 12, Koper
2. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območje
Koper, Ankaranska cesta 7B, 6104 Koper
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše‑
vanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
4. Zavod za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpinova
16, 5000 Nova Gorica
5. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10,1000 Lju‑
bljana
6. Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica
7. Petrol Plin, d.o.o., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana
8. Telekom Slovenije, d.d., Sektor za upravljanje omrežja,
Center za vzdrževanje omrežja Koper, Kolodvorska 9, 6000
Koper
9. Kraški vodovod Sežana, d.o.o., Bazoviška cesta 6,
6210 Sežana
10. Komunalno stanovanjsko podjetje, d.d., Partizanska
cesta št. 2, 6210 Sežana
11. Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana

12. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta
48, Ljubljana.
Druge občinske službe ter drugi organi in organizacije v
kolikor bi se v postopku priprave OPPN izkazalo, da so njihove
smernice in mnenja potrebni, oziroma rešitve posegajo v nji‑
hovo delovno področje.
7. člen
(obveznosti financiranja priprave OPPN)
Sredstva za izdelavo strokovnih rešitev ter za izdelavo
OPPN v celoti zagotovi pobudnik in investitor družba KRAŠKI
ZIDAR d.d.. Občina kot pripravljavec zagotovi vodenje postop‑
ka izdelave prostorskega akta in sredstva za organizacijske
stroške nastale pri poteku postopka sprejemanja.
8. člen
(določitev objave)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
svetovnem spletu, ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-4/2009
Sežana, dne 17. julija 2009
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.
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ŠENTRUPERT
2896.

Obvezna razlaga Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje Občine
Trebnje (planske celote 1,3,4,5) – za Občino
Šentrupert

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni
list RS, št. 12/07) ter 96. člena Poslovnika Občinskega sveta
Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 23/07) je Občinski svet
Občine Šentrupert na 24. redni seji dne 20. 7. 2009 sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za območje Občine Trebnje (planske celote
1,3,4,5) – za Občino Šentrupert
I.
Obvezna razlaga se podaja k 13. členu Odloka o prostor‑
skih ureditvenih pogojih za območje Občine Trebnje – planske
celote 1,3,4,5 /v nadaljevanju; Odlok/ (Skupščinski Dolenjski
list, št. 4/91, Uradni list RS, št. 15/99, 24/00, 7/02, 91/02, 59/04,
21/05, 113/07 – obvezna razlaga).
II.
Določba predzadnjega odstavka 13. člena Odloka, ki se
nanaša na posege v območjih razpršene gradnje in se tičejo
gradnje objektov za potrebe oskrbne in storitvene dejavnosti, ki
je dopustna pod pogojem, da ne poslabšuje osnovnih bivalnih
pogojev se razlagajo sledeče:
(1) Poleg dopustne gradnje stanovanjskih stavb in stavb
za oskrbne in storitvene dejavnosti je v okviru opredeljenih
stavbnih zemljišč dopustna tudi gradnja delavnic, ki sicer po
Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o
določitvi objektov državnega pomena spadajo pod industrijsko
rabo in skladišča (CC‑SI‑125), vendar le pod pogojem, da je
stavba po pretežni namembnosti namenjena tudi oskrbnim ali
storitvenim dejavnostim.
III.
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 007-0003/2009
Šentrupert, dne 21. julija 2009
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

2897.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list
RS, št. 110/02), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93 in spremembe), 90., 104. in 126. člena Statuta
Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07) in 8. člena Odloka
o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 38/00) je Občinski svet
Občine Šentrupert na 24. redni seji dne 21. 7. 2009 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra
– za parc. št. 4074, pot – javno dobro v izmeri 18 m2 vpi‑
sani pri vl. št. 1960, k.o. Šentrupert,
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– za parcelo št. 4073, funkcionalno zemljišče – javno do‑
bro v izmeri 210 m2, vpisano pri vl. št. 1960, k.o. Šentrupert,
– za parcelo št. 2679, pot – javno dobro v izmeri 23 m2,
vpisano v vl. št. 1371, k.o. Bistrica,
– za parcelo št. 2638, pot – javno dobro v izmeri 217 m2,
vpisano v vl. št. 1371, k.o. Bistrica,
– za parcelo št. 2057/11, cesta – javno dobro v izmeri
53 m2, vpisano v vl. št. 1371, k.o. Bistrica,
– za parcelo št. 2057/8, cesta – javno dobro v izmeri
27 m2, vpisano v vl. št. 1371, k.o. Bistrica,
– za parcelo št. 2589, funkcionalno zemljišče – javno do‑
bro v izmeri 627 m2, vpisano v vl. št. 1371, k.o. Bistrica in
– za parcelo št. 2620, pot – javno dobro v izmeri 57 m2,
vpisano v vl. št. 1371, k.o. Bistrica,
Zemljišče za parc. št. 4074 in 4073, vpisani pri vl. št. 1960,
k.o. Šentrupert, ter parcel št. 2679, 2638, 2057/11, 2057/8, 2589
in 2620, k.o. Bistrica postane lastnina Občine Šentrupert.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 478-0026/2009
Šentrupert, dne 21. julija 2009
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

TREBNJE
2898.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta
za Poslovno -logistično cono Bič

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) in 32. člena Statuta Občine Trebnje
(Uradni list RS, št. 45/07) je župan Občine Trebnje sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za Poslovno-logistično
cono Bič
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Območje predvidene pozidave sodi po namenski rabi v
območje (še nepozidanih) stavbnih zemljišč naselja Bič. Za
območje IC Bič je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolni‑
tvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Trebnje
za obdobje 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine
Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list
RS, št. 82/04). Za IC Bič je bila izdelana programska zasnova,
ki podaja izhodišča za urejanje območja.
Lokacija je v skladu s podrobnejšo namensko rabo opre‑
deljena kot območje urejanja P10 (stavbno zemljišče za proi‑
zvodno dejavnost). Na njem je predvidena izvedba »lokacijske‑
ga načrta« za izgradnjo poslovne cone Bič.
V neposredni bližini se že odvija poslovna dejavnost, ki pa
nima več možnosti širitve. Območje je postalo še privlačnejše
za investitorje po izgradnji avtoceste.
2. člen
(območje urejanja in obseg priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta)
Obravnavana lokacija za oblikovanje poslovno‑logistične
cone se nahaja na vzhodnem robu naselja Bič. Relief na obmo‑
čju lahko opredelimo kot pretežno raven do gričevnat.
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Celotno površino lahko nekako umestimo v pas južno od
lokalne ceste v smeri proti Velikemu Gabru, ki se razprostira
zahodno od obstoječe stanovanjske pozidave ter obstoječih
poslovnih dejavnosti v naselju.
Velikost obravnavanega območja, ki je namenjeno za
širitev proizvodnih dejavnosti meri 19,8 ha.
Kolikor se pokaže kot potrebno, se v območje obravnave
vključijo tudi vsi koridorji infrastrukture, za katero bo potrebno
izvesti priključke izven cone same.
Območje je v južnem delu poplavno. Na območju se na‑
haja tudi območje arheološke dediščine.
V fazi pridobivanja smernic bo pristojno ministrstvo opre‑
delilo, ali bo potrebno izvesti tudi celovito presojo vplivov na
okolje. Program opremljanja zemljišč s komunalno infrastruk‑
turo se izvede naknadno in ni predmet tega postopka.
3. člen
(strokovne podlage, variantne in strokovne rešitve)
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna
planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upošte‑
vati pri pripravi OPPN‑ja so:
– prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega plana
Občine Trebnje;
– Programska zasnova za območje IC Bič;
– Geološko geomehansko poročilo za »OPPN poslovna
cona Bič«, Geologija d.o.o., Idrija, dec. 2008;
– Hidrološko poročilo (v izdelavi), Inženiring za vode
d.o.o., Ljubljana;
– Osnutek OPN Občine Trebnje;
– podatki o obstoječih in planiranih infrastrukturnih vodih
in napravah;
– podatki o naravnih lastnostih prostora;
– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične rešitve
sosednjih območij, prometne rešitve ...);
– podatki in programi zainteresiranih investitorjev.
Idejne rešitve se lahko izdelajo v variantah.
4. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
Sklep o pripravi
Izdelava osnutka OPPN
Pridobivanje smernic in odločitve o CPVO
Izdelava okoljskega poročila
Javna razgrnitev in obravnava OPPN in OP
Izdelava predloga OPPN
Pridobivanje mnenj
Sprejem odloka na občinskem svetu

jul. 09
sep. 09
nov. 09
jan. 10
apr. 10
jun. 10
avg. 10
sep. 10

Navedeni roki predstavljajo oceno in so odvisni od zah‑
tevnosti posega in priprave OPPN, zahtev nosilcev urejanja
prostora in od dinamike zasedanj občinskega sveta. Terminski
plan predvideva tudi izdelavo okoljskega poročila, čeprav se
ministrstvo še ni odločilo o tem, ne vključuje pa časa, ki bo
potreben za predhodne arheološke raziskave, če bodo le‑te
zahtevane v smernicah pristojnega nosilca urejanja.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za CPVO, Dunajska 48, Ljubljana,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami – Oddelek območja spodnje
Save, Novi trg 9, Novo mesto,
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območ‑
na enota Novo mesto, Skalickega 1, Novo mesto,

4. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo
mesto, Adamičeva ulica 2, Novo mesto,
5. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše‑
vanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične
ukrepe, Vojkova c. 61, Ljubljana,
6. Elektro Ljubljana, Distribucijska enota Novo mesto,
Ljubljanska cesta 7, Novo mesto,
7. Butan plin d.d., Verovškova ulica 70, Ljubljana,
8. Komunala Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, Trebnje.
Drugi nosilci urejanja prostora izven območja poslovno lo‑
gistične cone – območje koridorjev infrastrukture (kanalizacija,
elektrika) ali mejna območja:
9. Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto, Gubčeva
15, Novo mesto.
Ostali vabljeni, da podajo svoja priporočila:
10. Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, Novo
mesto,
11. Krajevna skupnost Veliki Gaber.
Če se v postopku priprave OPPN načrta ugotovi, da je
potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti
v prejšnjem odstavku, se njihove smernice in mnenja pridobijo
v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim od‑
stavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati
smernice in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh
od prejema poziva.
6. člen
(obveznost financiranja)
Pripravljavec OPPN: Občina Trebnje.
Naročnik OPPN:
Občina Trebnje.
Sredstva za izdelavo OPPN zagotovi naročnik.
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani
Občine Trebnje in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 007-14/2009
Trebnje, dne 21. julija 2009
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

VERŽEJ
2899.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter
o urejanju pokopališč na območju Občine
Veržej

Na podlagi 25. člena Zakona o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84,
in Uradni list RS, št. 26/90), 3. in 7. člena Zakona o gospo‑
darskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi ((ZLS‑UP2 2; Uradni list
RS, št. 94/07, 27/08 – odločba US, 76/08 in 100/08 – od‑
ločba US), 5. in 9. člena Odloka o gospodarskih javnih
službah na območju Občine Veržej (Uradni list RS, št. 11/02
in 41/04) je Občinski svet Občine Veržej na seji dne 16. 7.
2009 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o pokopališki in pogrebni dejavnosti
ter o urejanju pokopališč na območju
Občine Veržej
1. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopa‑
liški in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju
Občine Veržej (Uradni list RS, št. 114/00) se v 26. členu spre‑
meni drugi odstavek tako, da se glasi:
»Komisija iz prvega odstavka tega člena pripravi predlog
izbire koncesionarja«.
2. člen
V 26. členu se spremeni tretji odstavek tako, da se glasi:
»O izbiri koncesionarja izda občinska uprava upravno
odločbo«.

Št.

5. člen
V 36. členu se besedna zveza »Z denarno kaznijo 120.000
SIT« nadomesti z »Z globo 500 EUR«.

Stran

8207

6. člen
V 37. členu se besedna zveza »Z denarno kaznijo
20.000 SIT« nadomesti z »Z globo 100 EUR«.
7. člen
Doda se 38.a člen, ki se glasi:
»Obstoječe koncesijsko razmerje se podaljša z aneksom
h koncesijski pogodbi do uveljavitve novih občinskih predpisov,
sprejetih na podlagi nove zakonodaje s področja pogrebne
dejavnosti in upravljanja s pokopališči.«
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 900-134/2009
Veržej, dne 16. julija 2009
Župan
Občine Veržej
Slavko Petovar l.r.

3. člen
V 27. členu se beseda »petih« nadomesti z besedo »de‑
setih«.
4. člen
Spremeni se 28. člen tako, da se glasi:
»Interesenti za pridobitev koncesije iz 23. člena tega od‑
loka morajo izpolnjevati naslednje minimalne pogoje:
– da so registrirani za izvajanje razpisane dejavnosti
pri pristojnem državnem organu, na območju katerega imajo
sedež;
– da izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa, kolikor so posebni pogoji predpisani z zako‑
nom, oziroma imajo veljavno dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
– da gospodarski subjekt ali njegov zakoniti zastopnik (če
gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi ka‑
znivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: hudo‑
delsko združevanje, sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja
za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posre‑
dovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi
posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov Evropske
skupnosti, pranje denarja;
– da proti gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski
postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje poslovanja gospodarskega subjekta, če poslovanje
upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je v ka‑
terem koli podobnem položaju, če je bil uveden katerikoli drug
postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi
države, v kateri ima sedež;
– da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dr‑
žavne dajatve;
– da njegov račun v zadnjih 6 mesecih ni bil blokiran;
– da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih sredstev
za delo oziroma da razpolaga z ustrezno tehnično opremo in
zadostnim obsegom potrebnih sredstev za izvedbo koncesije;
– da predloži dokazila, ki izkazujejo, da ima potrebna
znanja, izkušnje, kadre in sredstva z izvajanje razpisane javne
službe;
– da je usposobljen za vodenje katastra pokopališke
službe ter da razpolaga z ustreznimi delovnimi pripravami za
njegovo vodenje;
– da v času od izdaje odločbe do sklenitve pogodbe pre‑
dloži koncedentu dokazilo o sklenitvi zavarovanja proti odgo‑
vornosti za škodo, ki jo v zvezi z opravljanjem dejavnosti lahko
povzroči tretji osebi.«
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2900.

Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena na parc. št. 2/16, k.o.
Bunčani

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr. in 126/07), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2)
in 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 22/08) je
Občinski svet Občine Veržej na 21. seji dne 16. 7. 2009 sprejel

SKLEP
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena na parc. št. 2/16,
k.o. Bunčani
1. člen
S tem sklepom se na parc. št. 2/16, v velikosti 102 m²,
vpisani pri vložni številki 196, k.o. Bunčani, vzpostavi status
grajenega javnega dobra v lasti Občine Veržej.
2. člen
Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa se odpiše
od obstoječe vložne številke in se vpiše k novi vložni številki iste
katastrske občine in se tam vknjiži lastninska pravica na Občino
Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej, z zaznambo,
da je nepremičnina grajeno javno dobro.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 465-01/09-33/1-OV
Veržej, dne 16. julija 2009
Župan
Občine Veržej
Slavko Petovar l.r.

2901.

Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr. in 126/07), 29. člena

Stran
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Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2)
in 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 22/08)
je Občinski svet Občine Veržej na 21. seji dne 16. 7. 2009
sprejel

SKLEP
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
1. člen
S tem sklepom se na parc. št. 1205/2, 1196/3, 1196/2,
1955, 1914, 1913, 1907, 1900, 1887, 1880, 1862, 1839, 1838,
1837, 1800, 1748/1, 1627, 1608, 1472, 1442, 1346, 1341,
2188, 2166, 2107, 2061/8, 2004/5, 2004/3, 2004/1, 2083/2,
2083/1, 1210/3, 1660/2, 1693/2, 1720/2, 1204/6, 1204/5,
1836/1, 721. ES vpisanih pri vložni številki 1297, k.o. Veržej,
in v Zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljutomeru vknjiženih
kot javno dobro, vzpostavi status grajenega javnega dobra v
lasti Občine Veržej.
2. člen
Nepremičnine iz prejšnjega člena tega sklepa se odpišejo
od obstoječe vložne številke in se vpišejo k novi vložni številki
iste katastrske občine, kjer se vknjiži lastninska pravica na
Občino Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej, z
zaznambo, da so nepremičnine grajeno javno dobro.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 465-01/09-35/1-OV
Veržej, dne 16. julija 2009
Župan
Občine Veržej
Slavko Petovar l.r.

2902.

Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena na parc. št. 2155/3,
k.o. Veržej

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr. in 126/07), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2)
in 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 22/08)
je Občinski svet Občine Veržej na 21. seji dne 16. 7. 2009
sprejel

SKLEP
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena na parc. št. 2155/3,
k.o. Veržej
1. člen
S tem sklepom se na parc. št. 2155/3, v velikosti 37 m²,
vpisani pri vložni številki 920, k.o. Veržej, vzpostavi status gra‑
jenega javnega dobra v lasti Občine Veržej.
2. člen
Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa se odpiše
od obstoječe vložne številke in se vpiše k novi vložni številki iste
katastrske občine in se tam vknjiži lastninska pravica na Občino
Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej, z zaznambo,
da je nepremičnina grajeno javno dobro.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 465-01/09-34/1-OV
Veržej, dne 16. julija 2009
Župan
Občine Veržej
Slavko Petovar l.r.

VOJNIK
2903.

Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve
v letu 2009

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02, 56/02, 127/06 in
14/07), 14. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06
in 67/06) in 8. člena Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto
2008 (Uradni list RS, št. 121/07, 62/08) je Občinski svet Občine
Vojnik na 24. redni seji dne 16. 7. 2009 sprejel

ODLOK
o porabi sredstev proračunske rezerve
v letu 2009
1. člen
Ta odlok ureja namen in višino porabe sredstev iz prora‑
čunske rezerve v letu 2009.
2. člen
Iz proračunske rezerve se zagotovijo finančna sredstva
za odpravo posledic neurja s poplavo iz leta 2007 in neurja
iz leta 2008. Sredstva se zagotovijo na proračunski postavki
»4020120 – proračunska rezerva« v višini 74.000 EUR.
Sredstva se porabijo za izdelavo:
– geološko‑geomehanskih poročil za plazove: nad re‑
gionalno cesto Socka–Vitanje, odsek lokalne ceste Trnovlje–
Frankolovo, odsek javne poti ceste v Lipo in ceste na Dobrotin,
pod stanovanjskim objektom »Vizjak« v Razgorju, pod poslov‑
no‑stanovanjskim objektom v Razgorju »Ranč Kaja in Grom«,
– geološkega poročila za usad nad stanovanjskim objek‑
tom Kotnik, Socka 31,
– projektne dokumentacije sanacije plazu Bucksteeg v
Hrenovi,
– projekta obnovitvenih del na cesti ob Hudinji v Vojniku,
– projektne dokumentacije sanacije plazu pod krajevno
cesto v Vinah – za stanovanjskim objektom Grobelnik, Lem‑
berg 27.
Sredstva se porabijo tudi za ureditev cest, bankin, muld
in sanacijo manjših plazov.
3. člen
O dejanski porabi sredstev za odpravo posledic po neurju
bo občinskemu svetu podano poročilo pri zaključnem računu
proračuna za leto 2009.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0016/2009/4
Vojnik, dne 16. julija 2009
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

Uradni list Republike Slovenije
2904.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o podeljevanju priznanj Občine Vojnik

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list
RS, št. 59/06 in 67/06) je Občinski svet Občine Vojnik na 23. re‑
dni seji dne 21. 5. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o podeljevanju priznanj Občine Vojnik
1. člen
Spremeni se 5. člen Odloka o podeljevanju priznanj Obči‑
ne Vojnik (Uradni list RS, št. 17/96 in 63/00) tako, da glasi:
»Srebrni vojniški grb se podeli za izredno življenjsko delo,
za vrhunske uspehe, ki so pomembni za razvoj in ugled občine
Vojnik ali za zelo pomembne dosežke v zadnjem obdobju in kot
spodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo.«
2. člen
6. člen se spremeni tako, da glasi:
»Bronasti vojniški grb se podeli za pomembne uspehe
v zadnjem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno
delo.
Podeljuje se tudi za izkazano izredno požrtvovalnost,
hrabrost in človekoljubnost.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0011-2009/11
Vojnik, dne 21. maja 2009
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

2905.

Sklep o določitvi ekonomskih cen za programe
predšolske vzgoje v Vrtcu Mavrica Vojnik

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 100/05 – UPB2 in 25/08) in 20. člena Statuta Občine
Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06, 67/06) je Občinski svet Občine
Vojnik na 24. seji dne 16. 6. 2009 sprejel

SKLEP
o določitvi ekonomskih cen za programe
predšolske vzgoje v Vrtcu Mavrica Vojnik
1. člen
1. PRVO STAROSTNO OBDOBJE
OD 1–3 LET STAROSTI
A) CELODNEVNI PROGRAM DO 9 UR
(vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo) 432,70 EUR
B) POLDNEVNI PROGRAM 4–6 UR
(vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo) 373,90 EUR
2. DRUGO STAROSTNO OBDOBJE
OD 3–6 LET STAROSTI
A) CELODNEVNI PROGRAM DO 9 UR
OD 3–4 LET – homogena mlajši,
kombinirana
(vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo) 390,25 EUR

Št.
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B) POLDNEVNI PROGRAM 4–6 UR
OD 3–4 LET – homogena mlajši,
kombinirana
(vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo)
C) CELODNEVNI PROGRAM DO 9 UR
OD 4–6 LET – homogena starejši
(vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo)
D) POLDNEVNI PROGRAM 4–6 UR
OD 4–6 LET – homogena starejši
(vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo)
E) CELODNEVNI PROGRAM DO 9 UR
OD 3–6 LET – heterogena starejši
(vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo)
F) POLDNEVNI PROGRAM 4–6 UR
OD 3–6 LET – heterogena starejši
(vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo)
3. CENA PREHRANE
CENA PREHRANE V CELODNEVNEM
IN POLDNEVNEM PROGRAMU

Stran

8209

335,60 EUR
330,50 EUR
286,00 EUR
330,50 EUR
286,00 EUR
35,00 EUR

2. člen
Cene programov iz 1. člena sklepa so podlaga za izsta‑
vitev računov staršem, za katere Občina Vojnik po veljavnih
predpisih ni dolžna kriti del cene programa in lokalni skupnosti,
ki je zavezanka za doplačilo razlike.
Staršem otrok, za katere je Občina Vojnik po veljavnih
predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroke vpisa‑
ne v Vrtec Mavrica Vojnik, se plačilo zniža za 6,06%.
3. člen
Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvo‑
mesečni odsotnosti v času poletnih počitnic (julij, avgust) rezer‑
virati mesto v vrtcu, plačajo v mesecu, ko je otrok odsoten, 40%
višine njihovega plačilnega razreda kot rezervacijo. To določilo
se upošteva za vse starše otrok, za katere je Občina Vojnik po
veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa.
Starši, ki otroka izpišejo iz Vrtca Mavrica Vojnik ter ga
nato ponovno vpišejo, plačajo za to obdobje, vendar največ za
obdobje dveh mesecev, stroške izpisa iz vrtca v višini njihovega
plačilnega razreda, znižane za stroške neporabljenih živil.
4. člen
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni nepre‑
kinjeno najmanj 30 koledarskih dni se, ob predložitvi ustrezne‑
ga zdravniškega potrdila obračuna 10% od prispevka staršev,
določenim z odločbo o višini plačila za program vrtca. To dolo‑
čilo se upošteva za vse starše otrok, za katere je Občina Vojnik
po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa.
5. člen
Kadar sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok iz družine,
veljajo drugi odstavek 2. člena, prvi odstavek 3. člena in 4. člen
tega sklepa samo za najstarejšega otroka, vključenega v vrtec.
6. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa prenehata veljati sklepa o do‑
ločitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v Vrtcu
Mavrica Vojnik, objavljena v Uradnem listu RS, št. 138/06 in
121/07.
7. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0016/2009/2
Vojnik, dne 16. julija 2009
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

Stran

8210 /
2906.
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Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno
varstvene storitve pomoč družini na domu
v Občini Vojnik

Na podlagi določil 43. in 99. člena Zakona o socialnem
varstvu (ZSV‑UPB2, Uradni list RS, št. 3/07), 38. člena Pra‑
vilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06 in 8/07) in 20. člena
Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06 in 67/06) je Ob‑
činski svet Občine Vojnik na 24. seji dne 16. 6. 2009 sprejel

SKLEP
o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu v Občini Vojnik
I.
Občina Vojnik daje soglasje k ceni socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec
storitve Dom ob Savinji Celje – Center za pomoč na domu, v
višini 17,13 € na efektivno uro.
II.
Ob upoštevanju subvencije Republike Slovenije in Občine
Vojnik znaša prispevek uporabnika za uro opravljene storitve
pomoči na domu 3,70 €.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 8. 2009.
Št. 032-0016/2009/2
Vojnik, dne 16. julija 2009
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

ZAVRČ
2907.

Odlok o podlagah in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje Občine
Zavrč

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o pro‑
storskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), v skladu s
17. členom Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih
zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in 11. členom Pravilni‑
ka o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list
RS, št. 95/07) ter na podlagi 15. člena Statuta Občine Zavrč
(Uradni list RS, št. 64/99) je Občinski svet Občine Zavrč na
25. redni seji dne 8. 7. 2009 sprejel

ODLOK
o podlagah in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje Občine Zavrč
SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejmejo merila in podlage za odmero
komunalnega prispevka, ki so: obračunska območja posamezne
komunalne opreme, skupni in obračunski stroški obstoječe komu‑
nalne opreme, preračun obračunskih stroškov na enoto mere in
podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
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(2) Navedena merila in podlage so podrobneje prikazane
v Programu komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč za
območje Občine Zavrč (v nadaljevanju: program opremljanja),
katerega je pod številko projekta 005/09 izdelalo podjetje Chro‑
nos d.o.o ter je na vpogled na sedežu občine.
2. člen
(predmet komunalnega prispevka)
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni
in obstoječi objekti zahtevni, manj zahtevni in nezahtevni objek‑
ti na območju Občine Zavrč, ki se bodo prvič opremljali bodisi z
omrežjem cest, kanalizacijskim omrežjem, vodovodnim omrež‑
jem, omrežjem javne razsvetljave, javnih površin ali z objekti
zbiranja komunalnih odpadkov oziroma bodo povečevali neto
tlorisno površino ali spreminjali namembnost.
MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO
KOMUNALNEGA PRISPEVKA
3. člen
(obračunsko območje)
(1) Območja, opremljena s posamezno komunalno opre‑
mo, so informativno prikazana v kartografskem delu programa
opremljanja.
– Obračunsko območje prometnega omrežja je prikazano
na karti »Ceste – pregledna karta obračunskih območij«;
– Obračunsko območje vodovodnega omrežja je prika‑
zano na karti »Vodovod – pregledna karta obračunskih ob‑
močij«;
– Obračunsko območje kanalizacijskega omrežja je pri‑
kazano na karti »Kanalizacija – pregledna karta obračunskih
območij«;
– Obračunsko območje objektov zbiranja komunalnih od‑
padkov je prikazano na karti »Ravnanje z odpadki – pregledna
karta obračunskih območij«.
(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena, se
komunalni prispevek odmeri glede na dejansko opremljenost
objekta s posamezno vrsto komunalne opreme, ki se ugotavlja
ob izdaji odločbe za odmero komunalnega prispevka.
4. člen
(dejanska opremljenost objekta s komunalno opremo)
Če pristojni organ občine ne odloči drugače, velja:
– Vsak obstoječi ali predvideni objekt, za katerega se
lahko odmeri komunalni prispevek, je opremljen s primarnim
cestnim omrežjem.
– Vsak obstoječi objekt je opremljen s kanalizacijskim ali
primarnim vodovodnim omrežjem, če upravljavec posamezne‑
ga voda izda soglasje za priklop na obstoječe omrežje.
– Vsak obstoječ ali predvideni objekt je opremljen s
kanalizacijskim ali sekundarnim vodovodnim omrežjem, če je
kanalizacijski ali vodovodni vod oddaljen od roba parcele naj‑
več 150 metrov oziroma in je iz projektnih pogojev za pridobi‑
tev gradbenega dovoljenja razvidno, da se zanj lahko izvede
priključek na javno kanalizacijsko ali vodovodno omrežje. Če
mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi
ali izboljšati del javnega kanalizacijskega ali vodovodnega
omrežja, ima ob plačilu komunalnega prispevka zavezanec
pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih
obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno
opremo.
– Če obstoječega ali predvidenega objekta po veljavni
zakonodaji ni potrebno priklopiti na kanalizacijsko ali vodovo‑
dno omrežje velja, da objekt ni opremljen s kanalizacijskim ali
vodovodnim omrežjem. V tem primeru se komunalni prispevek
za tovrstno komunalno opremo ne odmeri.
– Z objekti zbiranja in ravnanja s komunalnimi odpadki
so opremljeni vsi obstoječi ali predvideni objekti na območju
občine.
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5. člen
(razmerje med merilom parcele in neto tlorisno
površino objekta)
Razmerje med merilom parcele [Dp] in merilom neto tlori‑
sne površine objekta [Dt] je na celotnem območju opremljanja
enako in znaša Dp = 0,7 ter Dt = 0,3.
6. člen
(faktor dejavnosti)
Faktor dejavnosti se skladno s Pravilnikom o merilih za
odmero komunalnega prispevka določi za vso komunalno opre‑
mo, ki jo določa ta odlok in se določi po naslednjih kriterijih:
– faktor dejavnosti za nestanovanjske kmetijske stavbe
(CC‑SI: 1271) se določi v višini 0,7;
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– faktor dejavnosti za enostanovanjske stavbe (CC‑SI:
1110) se določi v višini 1,0;
– faktor dejavnosti za dvostanovanjske stavbe (CC‑SI:
1121), upravne in pisarniške stavbe (CC‑SI: 122), Industrijske
stavbe in skladišča (CC‑SI: 125) ter stavbe splošnega družbe‑
nega pomena (CC‑SI: 126) se določi v višini 1,15;
– faktor dejavnosti za tri in več stanovanjske stavbe
(CC‑SI: 1122) in ostale stavbe se določi v višini 1,3.
7. člen
(skupni in obračunski stroški)
Prikaz skupnih [S] in obračunskih [OS] stroškov obstoječe
komunalne opreme.

Preglednica 1: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov
Komunalna oprema
Primarno cestno omrežje
Sekundarno cestno omrežje
Primarno vodovodno omrežje
Sekundarno vodovodno omrežje
Kanalizacijsko omrežje
Objekti ravnanja s komunalnimi odpadki

Obračunsko območje
C – celotna občina
CS – sekundarno cestno omrežje
VP – primarno vodovodno omrežje
VS – sekundarno vodovodno omrežje
K – kanalizacijsko omrežje
KOM – Ravnanje z odpadki – celotna občina

SS [€]
2.602.003,36
1.800.762,66
2.089.598,00
3.433.280,49
197.716,24
5.000,00
10.128.360,75

OS [€]
1.821.402,36
1.260.533,86
585.087,44
961.318,54
197.716,24
5.000,00
4.831.058,43

8. člen
m2

(stroški opremljanja
parcele [Cpij] in neto tlorisne
površine objekta [Ctij] s posamezno komunalno opremo)
Stroški opremljanja m2 parcele in neto tlorisne površi‑
ne objekta se obračuna z upoštevanjem preglednice 1, pri
čemer se za določitev posameznega območja opremljanja s
posamezno komunalno opremo smiselno upoštevajo določila
3. člena tega odloka.
Preglednica 2: Določitev Cpij in Ctij za določeno vrsto komunalne opreme na enotnem obračunskem območju
Komunalna oprema
Primarno cestno omrežje
Sekundarno cestno omrežje
Primarno odovodno omrežje
Sekundarno odovodno omrežje
Kanalizacijsko omrežje
Objekti ravnanja s komunalnimi odpadki

Obračunsko območje
C – celotna občina
CS – sekundarno cestno omrežje
VP – primarno vodovodno omrežje
VS – sekundarno vodovodno omrežje
K – kanalizacijsko omrežje
KOM – Ravnanje z odpadki – celotna občina
SKUPAJ

Pomen Cpij in Ctij je naslednji:
Cpij – stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z
določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračun‑
skem območju;
Ctij – stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne
površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na po‑
sameznem obračunskem območju.

Ctij [€/m2]
6,23
5,36
2,51
4,44
5,83
0,02
24,39

Ctij1 = Ctij · I, kjer je
I – faktor indeksacije, ki se indeksira na dan uveljavitve
programa opremljanja

IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

9. člen

Cpij1 = Cpij · I

2,10
2,02
0,98
1,71
1,99
0,01
8,80

oziroma

(indeksiranje stroškov opremljanja)
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določe‑
no vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem
območju [Cpij] in stroški opremljanja kvadratnega metra neto
tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme
na posameznem obračunskem območju [Ctij] se pri odmeri
komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega le‑
tnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje
za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod
»Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, na naslednji način:

Cpij [€/m2]

10. člen
(izračun komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne
opreme se izračuna na naslednji način:
KPij = (Aparcela · Cpij1· Dp) + (Kdejavnost · Atlorisna · Ctij1· Dt)
Zgornje oznake pomenijo:
KPij
Aparcela

komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne
opreme na posameznem obračunskem območju;
površina parcele objekta;
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Cpij1
Dp
Kdejavnost
Ctij1

Atlorisna
Dt

Št.
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indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra
parcele z določeno vrsto komunalne opreme na
posameznem obračunskem območju;
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka,
določen v 5. členu tega odloka;
faktor dejavnosti, določen v 6. členu tega odloka;
indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra
neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto
komunalne opreme na posameznem obračunskem
območju;
neto tlorisna površina objekta;
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
komunalnega prispevka, določen v 5. členu tega
odloka.

(2) Površina parcele je zemljiška parcela ali njen del, na
kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen, in za ka‑
terega mora zavezanec plačati komunalni prispevek ali pa se
povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, če
ta ustreza prejšnji definiciji.
(3) Kadar parcele objekta ni mogoče izračunati na način,
določen s prejšnjim odstavkom, oziroma parcela ni določena,
se le ta določi kot minimalna gradbena parcela iz veljavnih
prostorskih aktov občine.
(4) Če podatka o površini parcele iz prejšnjega odstavka
ni mogoče pridobiti, se parcela objekta določi kot fundus (stav‑
bišče) objekta, ki se pomnoži s faktorjem 1,5.
(5) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za ka‑
tere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po
standardu SIST ISO 9836 tako, da se povzame iz projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja.
(6) Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče
pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, se le‑ta pridobi iz uradnih
evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije, tako da se bruto
površine (stavbišče pomnoženo s številom etaž) deli z 1,16.
(7) Kadar neto tlorisne površine objekta ni mogoče prido‑
biti, se komunalni prispevek odmeri od površine parcele, ki se
pomnoži s faktorjem 2,0.
(8) V primeru priključitve na komunalno infrastrukturo na
parceli, ki ni gradbena (npr. ureditev vodovodnega priključka
v vinogradu) se prav tako obračuna komunalni prispevek. Kot
osnova izračun se vzame faktor dejavnosti 0,7 ter pavšalna
površina parcele Aparcela 80 m2 in pavšalna NTP 40 m2.
11. člen
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
(1) Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta
ali spreminja njegovo namembnost, se komunalni prispevek
odmeri tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka
po spremembi neto tlorisne površine oziroma namembnosti
objekta in višina komunalnega prispevka pred spremembo neto
tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Komunalni
prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko
med komunalnim prispevkom po spremembi in komunalnim
prispevkom pred spremembo neto tlorisne površine oziroma
namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se komunalni
prispevek ne plača.
(2) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komu‑
nalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.
12. člen
(izračun celotnega komunalnega prispevka)
Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji
način:
KP = Σ KPij
Zgornja oznaka pomeni:
Kpij
KP

delež komunalnega prispevka po posamezni vrsti
infrastrukture
celotni izračunani komunalni prispevek.
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ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
13. člen
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor
oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno
opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja
njegovo namembnost.
14. člen
(odmera komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se odmeri:
– na zahtevo zavezanca (zavezanec za plačilo komunal‑
nega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na
novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto
tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost);
– ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezan‑
čevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja,
katero je vložil zavezanec, popolna;
– po uradni dolžnosti (kadar se komunalni prispevek
odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča
s komunalno opremo, izda pristojni organ občinske uprave
odločbo po uradni dolžnosti).
Komunalni prispevek se za gradnjo enostavnega objekta
ne odmeri.
15. člen
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino)
Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico
od Občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obvezno‑
stih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor
sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno
opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se
ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natanč‑
no opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank. S pogodbo
iz prejšnjega odstavka se določi predvsem rok za priključitev
objekta na komunalno opremo.
OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA
KOMUNALNEGA PRISPEVKA
16. člen
(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
(1) Komunali prispevek se ne plača za gradnjo gospodar‑
ske javne infrastrukture.
(2) Vlogo za plačilo komunalnega prispevka za priključitev
obstoječih objektov, lahko občina na vlogo lastnika nepremični‑
ne, ki dokaže, da je upravičen do prejemanja denarne socialne
pomoči, na podlagi zakona o socialnem varstvu, zadrži plačilo
komunalnega prispevka, kar se uredi s pogodbo, ki jo skleneta
občina in lastnik. Ostale oprostitve in olajšave plačila komunal‑
nega prispevka s tem odlokom niso predvidene.
(3) Komunalni prispevek se za priključitev obstoječih
objektov lahko odmeri kot obročno plačilo, vendar se mora
investitor o tem odločiti že ob vlogi za odmero komunalnega
prispevka. Plačilo je za fizične osebe možno v največ 12 me‑
sečnih obrokih.
(4) Pravne osebe plačajo komunalni prispevek v enkra‑
tnem znesku.
(5) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor
sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno
opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se
ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natanč‑
no opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.
(6) Občina lahko sprejme ustrezen odlok, s katerim določi
primere, ko se na območju Občine Zavrč upoštevajo olajšave
pri plačilu komunalnega prispevka.
(7) Višino oproščenih sredstev je potrebno nadomestiti iz
nenamenskih sredstev občinskega proračuna.
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17. člen

2908.

(obravnava že prejetih vlog za odmero
komunalnega prispevka)
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred
veljavnostjo tega odloka, se končajo po do tedaj veljavnih
predpisih.
18. člen
Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka porav‑
nani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo,
razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
19. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati na ob‑
močju Občine Zavrč Odlok o komunalnem prispevku v Občini
Zavrč (Uradni list RS, št. 36/08).
20. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Obvezna razlaga Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih Občine Škofja Loka
za območje Občine Žiri

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Žiri (Uradni vestnik
Gorenjske, št. 18/99) je Občinski svet Občine Žiri na 14. redni
seji dne 16. 7. 2009 sprejel

(stroški priključevanja)

OBVEZNO RAZLAGO
2. točke 9.F člena Odloka o prostorskih ureditvenih po‑
gojih Občine Škofja Loka za območje Občine Žiri (Uradni list
RS, št. 81/02) v naslednjem besedilu:
2. točka 9.F člena se od dne objave te obvezne razlage v
Uradnem listu RS tolmači kot sledi:
Na območjih stavbnih zemljišč, ki so kot stavbna zemlji‑
šča opredeljena v Odloku o Dolgoročnem in srednjeročnem
planu Občine Žiri (Uradni list RS, št. 4/99), je dopustna gradnja
objektov, ki neposredno služijo primarni kmetijski proizvodnji
(stanovanjske hiše, hlevi, silosi, strojne lope in podobno).
Obvezna razlaga stopi v veljavo z dnem objave v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0-14/2009
Žiri, dne 16. julija 2009

Župan
Občina Zavrč
Miran Vuk l.r.

Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l.r.

VLADA
2909.
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ŽIRI

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Št. 354-26/2008-9
Zavrč, dne 8. julija 2009

Stran

Uredba o spremembi Uredbe o določitvi
zneska trošarine za energente

Na podlagi 66. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS,
št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 25/09 in 41/09) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi Uredbe o določitvi zneska
trošarine za energente
1. člen
V Uredbi o določitvi zneska trošarine za energente (Ura‑
dni list RS, št. 140/06, 82/07, 102/08, 118/08, 123/08, 2/09,
15/09, 18/09, 34/09, 49/09 in 54/09) se v 1. členu:
– v točki 2.1. znesek »463,4800« nadomesti z zneskom
»432,0000«.
2. člen
Ta uredba začne veljati 28. julija 2009.
Št. 00712-55/2009/3
Ljubljana, dne 27. julija 2009
EVA 2009-1611-0136
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
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VSEBINA
2864.
2865.
2866.
2867.

2868.
2869.
2870.
2871.

2872.

2909.
2873.

2874.

2875.
2876.
2877.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-A)
Zakon o spremembah Zakona o nematerializiranih
vrednostnih papirjih (ZNVP-B)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega od‑
lašanja (ZVPSBNO-A)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
društvih (ZDru-1A)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
železniškem prometu (ZZelP-G)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
varnosti cestnega prometa (ZVCP-1F)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(ZOFVI-H)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
mednarodni zaščiti (ZMZ-A)

2884.
8089
8134
8136

2885.
2886.

8137

2887.

8138

2888.

8140

2889.
2890.

8144

8146
8147

8149

2894.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
gospodarskega zavoda za turizem Novo mesto

8149

2895.

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje »C-20 in C-21 –
Ob avtobusni postaji«

8213

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem na‑
črtu za trgovski center Mercator v Borovnici

8149

2881.

2882.
2883.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bra‑
slovče za leto 2008
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem na‑
črtu za območje PA1 – vikend naselje Letuš – levi
breg (Feldin)
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr‑
tu za območje PA 18 – Parižlje (Beharič)
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec

8191

8191
8191
8197

8151

8201

SEŽANA
8202

ŠENTRUPERT
2896.

8149
2897.

Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje Občine Trebnje (planske celo‑
te 1,3,4,5) – za Občino Šentrupert
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

8205
8205

TREBNJE
2898.

8152

8170

BRASLOVČE
2880.

8189
8191

NOVO MESTO

2900.

2901.
8179

2902.

8180
8183
8186

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za Poslovno-logistično cono
Bič

8205

VERŽEJ
2899.

BOROVNICA
2879.

8189

NOVA GORICA
Odlok o mestnem gozdu Panovec
Odlok o koncesijah na področju ravnanja z odpad‑
ki v Mestni občini Nova Gorica

BOHINJ
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem na‑
črtu za daljnovod 110+20 KV RTP Železniki–RTP
Bohinj

Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu
občinskega sveta in prehodu mandata na novega
člana

2892.
2893.

OBČINE
2878.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Cankova za leto 2008
Odlok o rebalansu proračuna Občine Cankova za
leto 2009
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
Sklep o sprejemu občinskega programa varnosti
Občine Cankova

KRIŽEVCI
2891.

MINISTRSTVA

Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi in var‑
stvu naravnih vrednot
Pravilnik o spremembi Pravilnika o programski kla‑
sifikaciji izdatkov državnega proračuna
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za po‑
gonski namen v juniju 2009

8188
8188
8189

CANKOVA

VLADA

Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska
trošarine za energente
Odločba o imenovanju Darinke Novak Zalaznik za
državno pravobranilko na Državnem pravobranil‑
stvu na sedežu v Ljubljani
Odločba o imenovanju Tatjane Kraševec za držav‑
no pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na
sedežu v Ljubljani

Sklep o cenah programov predšolske vzgoje v VIZ
OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče in dodatnemu
znižanju plačila programov vrtca za primer poči‑
tniške odsotnosti
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju
pokopališč na območju Občine Veržej
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena na parc. št. 2/16, k.o.
Bunčani
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena na parc. št. 2155/3, k.o.
Veržej

8206

8207
8207

8208

VOJNIK
2903.

Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu
2009

8208
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2904.
2905.
2906.

Št.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o po‑
deljevanju priznanj Občine Vojnik
Sklep o določitvi ekonomskih cen za programe
predšolske vzgoje v Vrtcu Mavrica Vojnik
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu v Občini Vojnik
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8209
8209
8210

ZAVRČ
2907.

Odlok o podlagah in merilih za odmero komunal‑
nega prispevka za območje Občine Zavrč

2908.

Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih Občine Škofja Loka za območje Občine
Žiri

8210

ŽIRI
8213

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 58/09
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin

2005
2005

Stran

8215

Stran
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Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
– direktorica mag. Špela Munih Stanič • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Tisk Tiskarna SET, d.o.o.,
Vevče • Naročnina za leto 2008 je 110,17 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slo‑
venije je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 302,95 EUR • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po
izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo 425 14 19,
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