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VLADA
3067.

Sklep o razrešitvi generalnega konzula
Republike Slovenije v Clevelandu

nije.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

SKLEP
o razrešitvi generalnega konzula Republike
Slovenije v Clevelandu
I
Dr. Zvone Žigon se razreši dolžnosti generalnega konzula
Republike Slovenije v Clevelandu.

Št. 50101-53/2009/7
Ljubljana, dne 30. julija 2009
EVA 2009-1811-0106
Vlada Republike Slovenije

3069.

Sklep o imenovanju generalnega konzula
Republike Slovenije v Clevelandu

Na podlagi 23. in 27. člena Zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO in 76/08) in na podlagi šestega odstavka 21. člena
Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 –
uradno prečiščeno besedilo in 109/08) Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za zunanje zadeve izdaja

SKLEP
o imenovanju generalnega konzula
Republike Slovenije v Clevelandu
I
Za generalnega konzula Republike Slovenije v Clevelandu se imenuje Jurček Žmauc.

Sklep o imenovanju generalnega konzula
Republike Slovenije v Münchnu

Na podlagi 23. in 27. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo,
20/06 – ZNOMCMO in 76/08) in na podlagi šestega odstavka
21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08) Vlada
Republike Slovenije na predlog ministra za zunanje zadeve
izdaja

Borut Pahor l.r.
Predsednik

3068.

Leto XIX

Št. 50101-54/2009/11
Ljubljana, dne 15. julija 2009
EVA 2009-1811-0103

Na podlagi 23. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni
list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 –
ZNOMCMO in 76/08) in na podlagi šestega odstavka 21. člena
Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05
– uradno prečiščeno besedilo in 109/08) Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za zunanje zadeve izdaja

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

ISSN 1318-0576

SKLEP
o imenovanju generalnega konzula
Republike Slovenije v Münchnu
I
Za generalnega konzula Republike Slovenije v Münchnu
se imenuje Marko Vrevc.

nije.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

Št. 50101-52/2009/9
Ljubljana, dne 28. maja 2009
EVA 2009-1811-0104
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
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MINISTRSTVA
3070.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi
delovnih mest direktorjev s področja javne
uprave v plačne razrede znotraj razponov
plačnih razredov

Za izvrševanje 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list
RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08,
69/08 – ZTFI‑A, 69/08 – ZZAVAR‑E, 80/08, 120/08 – odl. US in
48/09) ter na podlagi 3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev
v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06,
36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08,
123/08 in 21/09) izdaja ministrica za javno upravo

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih
mest direktorjev s področja javne uprave
v plačne razrede znotraj razponov plačnih
razredov
1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s
področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov
plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05, 20/06, 39/06,
79/06, 132/06, 47/07, 60/07 in 17/09) se v drugem odstavku
2. člena tabela »Tip osebe javnega prava: organ v sestavi
ministrstva, Razpon plačnega razreda: 50‑57« nadomesti z
naslednjo tabelo:

Tip osebe javnega prava: organ v sestavi ministrstva
Razpon plačnega razreda: 50‑57
ŠIFRA
PU
16152
16160
16179
16187
16195
17159
19127
19135
19151
20206
20214
21202
21210
21229
21237
21261
21288
23124
23140
23183
23213
24120
24139
24155
24236
24180
25127
25135
25224
25232
26131
27138
27154
27170
32123
33138
33146

NAZIV PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA
URAD RS ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA
DEVIZNI INŠPEKTORAT RS
URAD RS ZA NADZOR PRIREJANJA IGER NA SREČO
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA
URAD RS ZA NADZOR PRORAČUNA
INŠPEKTORAT RS ZA NOTRANJE ZADEVE
UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
INŠPEKTORAT RS ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI
IN DRUGIMI NESREČAMI
INŠPEKTORAT RS ZA OBRAMBO
UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ
INŠPEKTORAT ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
URAD RS ZA VARSTVO POTROŠNIKOV
URAD RS ZA VARSTVO KONKURENCE
AGENCIJA RS ZA GOSPODARSKO PROMOCIJO SLOVENIJE IN
TUJE INVESTICIJE
TRŽNI INŠPEKTORAT RS
URAD RS ZA INTELEKTUALNO LASTNINO
INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ENERGETIKO
IN RUDARSTVO
VETERINARSKA UPRAVA RS
INŠPEKTORAT RS ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN HRANO
AGENCIJA RS ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA
FITOSANITARNA UPRAVA RS
UPRAVA RS ZA POMORSTVO
UPRAVA RS ZA CIVILNO LETALSTVO
DIREKCIJA RS ZA CESTE
DIREKCIJA RS ZA VODENJE INVESTICIJ V JAVNO
ŽELEZNIŠKO INFRASTRUKTURO
PROMETNI INŠPEKTORAT RS
GEODETSKA UPRAVA RS
UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST
INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR
AGENCIJA RS ZA OKOLJE
INŠPEKTORAT RS ZA DELO
ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT RS
URAD RS ZA KEMIKALIJE
UPRAVA REPUBLIKE ZA VARSTVO PRED SEVANJI
URAD ZA MEROSLOVJE
URAD RS ZA MLADINO
INŠPEKTORAT RS ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

ŠIFRA
DM
B017102
B017102
B017102
B017102
B017102
B017102
B017102
B017102

Direktor/inšpektor OSM
Direktor/inšpektor OSM
Direktor/inšpektor OSM
Direktor/inšpektor OSM
Direktor/inšpektor OSM
Direktor/inšpektor OSM
Direktor/inšpektor OSM
Direktor/inšpektor OSM

PLAČNI
RAZRED
53
50
53
55
55
52
57
53

B017102
B017102
B017102
B017102
B017102
B017102

Direktor/inšpektor OSM
Direktor/inšpektor OSM
Direktor/inšpektor OSM
Direktor/inšpektor OSM
Direktor/inšpektor OSM
Direktor/inšpektor OSM

52
57
51
53
55
52

B017102 Direktor/inšpektor OSM
B017102 Direktor/inšpektor OSM
B017102 Direktor/inšpektor OSM

56
55
52

B017102
B017102
B017102
B017102
B017102
B017102
B017102
B017102

Direktor/inšpektor OSM
Direktor/inšpektor OSM
Direktor/inšpektor OSM
Direktor/inšpektor OSM
Direktor/inšpektor OSM
Direktor/inšpektor OSM
Direktor/inšpektor OSM
Direktor/inšpektor OSM

56
55
56
54
55
55
55
57

B017102
B017102
B017102
B017102
B017102
B017102
B017102
B017102
B017102
B017102
B017102
B017102

Direktor/inšpektor OSM
Direktor/inšpektor OSM
Direktor/inšpektor OSM
Direktor/inšpektor OSM
Direktor/inšpektor OSM
Direktor/inšpektor OSM
Direktor/inšpektor OSM
Direktor/inšpektor OSM
Direktor/inšpektor OSM
Direktor/inšpektor OSM
Direktor/inšpektor OSM
Direktor/inšpektor OSM

55
57
55
56
57
56
56
54
54
54
50
54

IME DELOVNEGA MESTA

Uradni list Republike Slovenije
ŠIFRA
NAZIV PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA
PU
32131 URAD RS ZA VISOKO ŠOLSTVO
21270 INŠPEKTORAT RS ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE,
ELEKTRONSKO PODPISOVANJE IN POŠTO
35130 ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
35149 INŠPEKTORAT RS ZA KULTURO IN MEDIJE
INŠPEKTORAT ZA JAVNO UPRAVO

Št.
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Stran

ŠIFRA
IME DELOVNEGA MESTA
DM
B017102 Direktor/inšpektor OSM
B017102 Direktor/inšpektor OSM
B017102 Direktor/inšpektor OSM
B017102 Direktor/inšpektor OSM
B017102 Direktor/inšpektor OSM

9367

PLAČNI
RAZRED
54
52
54
52
54

in tabela »Tip osebe javnega prava: ministrstvo (generalni direktorat), Razpon plačnega razreda: 56‑57« nadomesti
z naslednjo tabelo:
Tip osebe javnega prava: ministrstvo (generalni direktorat)
Razpon plačnega razreda: 56‑57
ŠIFRA
NAZIV PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA
PU
16110 Direktorat za finančni sistem
16110 Direktorat za zakladništvo
16110 Direktorat za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih
prihodkov
16110 Direktorat za proračun
16110 Direktorat za javno premoženje
16110 Direktorat za javno računovodstvo
17116 Direktorat za policijo in druge varnostne naloge
17116 Direktorat za upravne notranje zadeve
17116 Direktorat za migracije in integracijo
18112 Direktorat za evropske zadeve in politično bilateralo
18112 Direktorat za multilateralne in globalne zadeve
18112 Direktorat za mednarodno pravo in zaščito državljanov
18112 Direktorat za gospodarsko diplomacijo in razvojno
sodelovanje
19119 Direktorat za logistiko
19119 Direktorat za obrambne zadeve
19119 Direktorat za obrambno politiko
19119 Obveščevalno varnostna služba
20117 Direktorat za pravosodno upravo
20117 Direktorat za zakonodajo s področja pravosodja
20117 Direktorat za mednarodno sodelovanje in mednarodno
pravno pomoč
21113 Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost
21113 Direktorat za ekonomske odnose z tujino
21113 Direktorat za notranji trg
21113 Direktorat za turizem
21113 Direktorat za energijo
23116 Direktorat za kmetijstvo
23116 Direktorat za varno hrano
23116 Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
24112 Direktorat za ceste
24112 Direktorat za civilno letalstvo
24112 Direktorat za pomorstvo
24112 Direktorat za železnice in žičnice
24112 Direktorat za promet
24112 Direktorat za mednarodne zadeve
25119 Direktorat za okolje
25119 Direktorat za prostor
25119 Direktorat za javne službe in investicije
26115 Direktorat za delovna razmerja in pravice iz dela
26115 Direktorat za trg dela in zaposlovanje
26115 Direktorat za socialne zadeve
26115 Direktorat za družino

ŠIFRA
PLAČNI
IME DELOVNEGA MESTA
DM
RAZRED
B017103 Generalni direktor direktorata MIN
57
B017103 Generalni direktor direktorata MIN
57
B017103 Generalni direktor direktorata MIN
57
B017103
B017103
B017103
B017103
B017103
B017103
B017103
B017103
B017103
B017103

Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN

57
57
57
57
57
57
57
57
57
57

B017103
B017103
B017103
B017103
B017103
B017103
B017103

Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN

56
57
56
56
57
56
56

B017103
B017103
B017103
B017103
B017103
B017103
B017103
B017103
B017103
B017103
B017103
B017103
B017103
B017103
B017103
B017103
B017103
B017103
B017103
B017103
B017103

Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN

57
57
57
57
57
57
56
56
57
57
56
57
56
56
57
57
56
57
57
57
57

Stran
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ŠIFRA
PU
26115
27111
27111
27111
31119
31119
31119
31119
32115
32115
32115
32115
32115
33111
33111
33111
35114
35114
35114
35114
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NAZIV PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA
Direktorat za invalide
Direktorat za javno zdravje
Direktorat za zdravstveno varstvo
Direktorat za zdravstveno ekonomiko
Direktorat za organizacijo in kadre
Direktorat za javni sektor
Direktorat za e‑upravo in upravne procese
Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe
državne uprave
Direktorat za znanost
Direktorat za visoko šolstvo
Direktorat za investicije
Direktorat za informacijsko družbo
Direktorat za tehnologijo
Direktorat za vrtce in osnovno šolstvo
Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje
odraslih
Direktorat za šport
Direktorat za kulturno dediščino
Direktorat za umetnost
Direktorat za medije
Direktorat za kulturni razvoj in mednarodne zadeve

ŠIFRA
DM
B017103
B017103
B017103
B017103
B017103
B017103
B017103
B017103

Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN

PLAČNI
RAZRED
56
56
57
57
57
57
57
57

B017103
B017103
B017103
B017103
B017103
B017103
B017103

Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN

57
57
57
56
56
57
57

B017103
B017103
B017103
B017103
B017103

Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN

56
56
57
56
57

IME DELOVNEGA MESTA

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-168/2009/10
Ljubljana, dne 17. avgusta 2009
EVA 2009-3111-0075
Irma Pavlinič Krebs l.r.
Ministrica
za javno upravo

3071.

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika
o nomenklaturi poklicev

Na podlagi 9. člena Zakona o poklicnem in strokovnem
izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) v povezavi s 3., 8., 11.,
12., 13., 14. in 15. členom Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo)
izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve

PRAVILNIK
o dopolnitvah Pravilnika
o nomenklaturi poklicev
1. člen
V Pravilniku o nomenklaturi poklicev (Uradni list
RS, št. 77/03, 27/04, 73/04, 108/04, 18/05, 54/05, 103/05,
21/06, 50/06, 136/06, 31/07, 85/07, 17/08 in 117/08) se
priloga II: UMETNOST, podnaslov ime poklicnega standarda,
za poklicnim standardom »Rezbar/rezbarka« dopolni z naslednjim besedilom:
»Umetnostni kovač/umetnostna kovačica
Podkovski kovač/podkovska kovačica
Klekljar/klekljarica
Pletar/pletarka iz ličja

IV.
IV.
IV.
IV.

114. seja
114. seja
114. seja
114. seja

12. 12. 2008
12. 12. 2008
12. 12. 2008
12. 12. 2008

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Lončar/lončarka
Suhorobar‑posodar/Suhorobarka‑posodarka
Suhorobar‑žličar/Suhorobarka‑žličarka
Suhorobar‑podnar/Suhorobarka‑podnarka
Suhorobar‑rešetar/Suhorobarka‑rešetarka
Suhorobar‑zobotrebčar/Suhorobarka‑zobotrebčarka
Suhorobar‑orodjar/Suhorobarka‑orodjarka
Suhorobar‑spominkar/Suhorobarka‑spominkarka
Suhorobar‑obodar/Suhorobarka‑obodarka
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IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.

Stran

9369

114. seja
118. seja
118. seja
118. seja
118. seja
118. seja
118. seja
118. seja
118. seja

12. 12. 2008
10. 7. 2009
10. 7. 2009
10. 7. 2009
10. 7. 2009
10. 7. 2009
10. 7. 2009
10. 7. 2009
10. 7. 2009«

115. seja
115. seja
115. seja
115. seja

13. 02. 2009
13. 02. 2009
13. 02. 2009
13. 02. 2009«

114. seja
114. seja
114. seja
114. seja
118. seja

12. 12. 2008
12. 12. 2008
12. 12. 2008
12. 12. 2008
10. 7. 2009«

116. seja

3. 4. 2009«

116. seja

3. 4. 2009«

115. seja

13. 02. 2009«

Priloga II: UMETNOST, podnaslov ime kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, se za katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti »Rezbar/rezbarka« dopolni
z naslednjim besedilom:
»Umetnostni kovač/umetnostna kovačica
Podkovski kovač/podkovska kovačica
Klekljar/klekljarica
Izdelovalec/izdelovalka nakita

IV.
IV.
IV.
IV.

Priloga II: UMETNOST, podnaslov ime kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, se za katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti »Organizator/organizatorka produkcije medijskih vsebin« dopolni z naslednjim
besedilom:
»Video oblikovalec/video oblikovalka
Kamerman/kamermanka
Snemalec/snemalka
Medijski arhivist/medijska arhivistka
Glasbeni redaktor/glasbena redaktorica

VI.
VI.
VI.
VI.
VI.

2. člen
Priloga III: POSLOVANJE IN UPRAVA, podnaslov ime
poklicnega standarda, se za poklicnim standardom »Računovodja/računovodkinja za majhne družbe, samostojne podjetnike in zavode« dopolni z naslednjim besedilom:
»Posrednik/posrednica za nepremičnine

VI.

Priloga III: POSLOVANJE IN UPRAVA, podnaslov ime
kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, se za
katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti »Računovodja/računovodkinja za majhne družbe, samostojne podjetnike in zavode« dopolni z naslednjim besedilom:
»Posrednik/posrednica za nepremičnine

VI.

3. člen
Priloga V: TEHNIKA, podnaslov ime kataloga standardov
strokovnih znanj in spretnosti, se za katalogom standardov
strokovnih znanj in spretnosti »Toplotni obdelovalec/toplotna
obdelovalka« dopolni z naslednjim besedilom:
»Urar/urarka

IV.
4. člen
Priloga VI: PROIZVODNA TEHNOLOGIJA, podnaslov
ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom »Kemijski procesničar/kemijska procesničarka« dopolni z naslednjim besedilom:

»Oljar/oljarka
Pivovar/pivovarka
Izdelovalec/izdelovalka gotovih jedi
Žgajnar destilater/žgajnarka destilaterka

IV.
IV.
IV.
IV.

114. seja
114. seja
114. seja
114. seja

12. 12. 2008
12. 12. 2008
12. 12. 2008
12. 12. 2008

Stran
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Predelovalec/predelovalka sadja in zelenjave
Vinar/vinarka

Uradni list Republike Slovenije
IV.
IV.

114. seja
114. seja

12. 12. 2008
12. 12. 2008«

Priloga VI: PROIZVODNA TEHNOLOGIJA, podnaslov
ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom
»Geotehnolog/geotehnologinja« dopolni z naslednjim besedilom:
»Organizator/organizatorka varne hrane

VI.

114. seja

12. 12. 2008«

Priloga VI: PROIZVODNA TEHNOLOGIJA, podnaslov
ime kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, se
pred katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti
»Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na
tradicionalen način« dopolni z naslednjim besedilom:
»Upravljalec/upravljalka lesnoobdelovalnih strojev

II.

114. seja

12. 12. 2008«

5. člen
Priloga VIII: KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO,
ime poklicnega standarda, se za poklicni standard »Čebelar/čebelarka« dopolni z naslednjim besedilom:
»Upravljalec/Upravljalka kmetijskih in vrtnarskih strojev in naprav
Zeliščar/zeliščarka

IV.
IV.

114. seja
114. seja

12. 12. 2008
12. 12. 2008«

Priloga VIII: KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO,
podnaslov ime kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, se za katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti »Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka« dopolni z
naslednjim besedilom:
»Čebelar/čebelarka
Vrtnar pridelovalec/vrtnarka pridelovalka
Drevesničar trsničar/drevesničarka trsničarka
Parkovni vrtnar/parkovna vrtnarka
Konjar/konjarka
Upravljavec/upravljavka kmetijskih in vrtnarskih strojev in naprav
Kletar/kletarka

IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
V.

114. seja
118. seja
118. seja
118. seja
118. seja
118. seja
118. seja

12. 12. 2008
10. 7. 2009
10. 7. 2009
10. 7. 2009
10. 7. 2009
10. 7. 2009
10. 7. 2009«

6. člen
Priloga XIII: PREVOZNE STORITVE, podnaslov ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom »Odgovorna
oseba v cestnem prometu« dopolni z naslednjim besedilom:
»Varnostni svetovalec/varnostna svetovalka za prevoz nevarnega blaga

VI.

114. seja

12. 12. 2008«

Priloga XIII: PREVOZNE STORITVE, podnaslov ime
kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, se za
katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti »Operater/operaterka pri prevozu nevarnih snovi« dopolni z naslednjim besedilom:
»Varnostni svetovalec/varnostna svetovalka za prevoz nevarnega blaga

VI.

114. seja

12. 12. 2008«

7. člen
Priloga XVI: VOJAŠTVO, podnaslov ime poklicnega
standarda, se za poklicnim standardom »Vojaški policist/vojaška policistka« dopolni z naslednjim besedilom:
»Vojak zvez/vojakinja zvez

V.

114. seja

12. 12. 2008«

Priloga XVI: VOJAŠTVO, podnaslov ime poklicnega
standarda, se za poklicnim standardom »Zdravstveni podčastnik/zdravstvena podčastnica« dopolni z naslednjim besedilom:
»Podčastnik zvez/podčastnica zvez

V.

114. seja

12. 12. 2008«
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Priloga XVI: VOJAŠTVO, podnaslov ime kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, se za katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti »Vojaški policist/vojaška
policistka« dopolni z naslednjim besedilom:
»Vojak zvez/vojakinja zvez

V.

115. seja

13. 02. 2009«

Priloga XVI: VOJAŠTVO, podnaslov ime kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, se za katalogom standardov
strokovnih znanj in spretnosti »Zdravstveni podčastnik/zdravstvena podčastnica« dopolni z naslednjim besedilom:
»Podčastnik zvez/podčastnica zvez

8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-11-2009
Ljubljana, dne 16. julija 2009
EVA 2009-2611-0006
Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

3072.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o izdaji
energetskega dovoljenja

Na podlagi prvega odstavka 50. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in
70/08) izdaja minister za gospodarstvo

V.

2. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V energetskem dovoljenju se določi tudi rok za pridobitev gradbenega dovoljenja za energetski objekt in rok pričetka
rednega obratovanja. Investitor lahko iz utemeljenih razlogov
zaprosi za podaljšanje teh rokov, o katerem presoja organ, ki je
izdal energetsko dovoljenje. Za isti energetski objekt se lahko
roki podaljšajo največ dvakrat.«.
3. člen
V prilogah 1 do 7, se besedilo zadnje točke z naslovom
Upravna taksa spremeni tako, da se glasi:
»Upravna taksa se obračuna po tarifni številki 1 in 3
Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 126/07).

13. 02. 2009«

Pri plačilu upravne takse z gotovino ali sodobnimi plačilnimi sredstvi (kreditna kartica, mobilna telefonija, elektronski
denar) se plačilo praviloma evidentira v elektronsko evidenco.
Uradna oseba v takšnih primerih od stranke ne sme zahtevati
potrdila o plačilu, ampak mora podatek o vplačilu pridobiti
z vpogledom v elektronsko evidenco in to označiti v zadevi
(4. odst. 115. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni
list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07
(122/07 – popr.), 31/08 in 35/09).«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 360-21/2005
Ljubljana, dne 6. avgusta 2009
EVA 2009-2111-0062
dr. Matej Lahovnik l.r.
Minister
za gospodarstvo

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o izdaji energetskega
dovoljenja
1. člen
V Pravilniku o izdaji energetskega dovoljenja (Uradni list
RS, št. 5/07) se druga, tretja in četrta alinea 3. člena spremenijo
tako, da se glasijo:
»– predlagani energetski objekt, ki po predpisih o urejanju
prostora spada v državno pristojnost, mora biti skladen z veljavnimi desetletnimi razvojnimi načrti energetskih podjetij ali z
veljavnimi prostorskimi dokumenti;
– predlagani energetski objekt, ki po predpisih o urejanju
prostora spada v občinsko pristojnost, mora biti skladen z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti ali z lokalnim energetskim
konceptom;
– predlagani energetski objekt in predlagano gorivo za
energetski objekt za proizvodnjo električne ali toplotne energije, morata biti skladna z veljavnimi dolgoročnimi energetskimi
bilancami Republike Slovenije;«.

115. seja

3073.

Odredba o določitvi seznama nujno potrebnih
zdravil za uporabo v veterinarski medicini

Na podlagi drugega odstavka 15. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08) minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano objavlja

ODREDBO
o določitvi seznama nujno potrebnih zdravil
za uporabo v veterinarski medicini
1. člen
S to odredbo se določa seznam nujno potrebnih zdravil za
uporabo v veterinarski medicini, ki nimajo dovoljenja za promet
v Republiki Sloveniji, poimenovanih z mednarodnimi nelastniškimi imeni, ki je kot priloga sestavni del te odredbe.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34421-16/2009
Ljubljana, dne 7. avgusta 2009
EVA 2009-2311-0118
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

acepromazinijev maleat
acetilcistein
aglepriston
altrenogest
amitraz
amprolijev hidroklorid
azaperon
buprenorfin
cepivo prodi Gumboro bolezni, sev 228, živo cepivo
cepivo proti B. anthracis
cepivo proti hemoragičnemu enteritisu puranov
cepivo proti hemoragični bolezni kuncev
cepivo proti klostridijskim okužbam
cepivo proti konjskemu herpes virusu tipa 1 (EHV-1).
cepivo proti mačjemu infekcijskemu peritonitisu
cepivo proti Marekovi bolezni, monovalentno, Rispens sev
cepivo proti miksomatozi kuncev
cepivo proti paramiksovirozi golobov
dimetilsulfoksid
doksiciklin
eritromicin
fenilbutazon
fenilbutazon
fenobarbiton
fluvalinat
fumagillin
gentamicin
horionski gonadotropin
imidokarb dipropionat
ivermektin

klenbuterol
lasalocid

lidokain

medroksiprogesteron acetat
natrijev tiopental

neostigmin
oksiklozantel in febendazol
prokainijev hidroklorid

tetanus antitoksin

tiludronska kislina
zolazepam/tiletamin

QR03AC14
QP51QH02

QN01BB02

G03AC06
QN01AF03

QN07AA01
QP52AG09
QN01BA02

QI05AM

QM05BA05
QN01AX

31.
32.

33.

34.
35.

36.
37.
38.

39.

40.
41.

PRILOGA

NELASTNIŠKO IME

QN05AA04
QR05CB01
QG03XB90
QG03dx90
QP53AD01
QP51AX09
QN01AX91
QN02AE01
QI01AD09
QI02AE04
QI01CD
QI08AA01
QIAB01
QI05AA
QI06AD02
QI01AD03
QI08AD02
QI01EA01
QM02AX03
QJ01AA02
QJ01FA01
QM01AA01
QM01AA01
QN03AA02
QP53AC10
QP51AX23
QJ01GB03
QG03QA01
QP51AE01
QP54AA01

ATC-Vet

zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Priloga
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje

hiperimuni serum

raztopina za injiciranje
peroralna raztopina
raztopina za injiciranje

živali, katerih meso ni namenjeno prehrani ljudi
živali, katerih meso ni namenjeno prehrani ljudi

živali, katerih meso ni namenjeno prehrani ljudi

karenca ni smiselna
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konji, govedo, prašiči,
psi, mačke
psi, mačke
konji,govedo,prašiči,
ovce,psi
konji
govedo, ovce
govedo, prašiči, psi,
mačke, (konji)
konji,govedo,prašiči,
ovce,psi
konji
velike divje živali

živali, katerih meso ni namenjeno prehrani ljudi

živali, katerih meso ni namenjeno prehrani ljudi
živali, katerih meso ni namenjeno prehrani ljudi
karenca ni smiselna

živali, katerih meso ni namenjeno prehrani ljudi
živali, katerih meso ni namenjeno prehrani ljudi
karenca ni smiselna

karenca ni smiselna

karenca ni smiselna

karenca ni smiselna

karenca ni smiselna

PODATKI O KARENCI

Št.

konji
fazani, jerebice

psi, mačke
konji
psi, mačke
kobile
čebele
perutnina
prašiči
psi, mačke
perutnina
govedo
purani
kunci
govedo , ovce
kobile
mačke
perutnina
kunci
golobi
konji
psi, mačke
konji
konji
konji
psi, mačke
čebele
čebele
konji
konji
psi, mačke, govedo
prašiči
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raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje

raztopina za injiciranje
prašek za peroralno dajanje
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
trak za čebeljo družino
peroralna raztopina
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
cepivo za uporabo v veterinarski medicini
cepivo za uporabo v veterinarski medicini
cepivo za uporabo v veterinarski medicini
cepivo za uporabo v veterinarski medicini
cepivo za uporabo v veterinarski medicini
cepivo za uporabo v veterinarski medicini
cepivo za uporabo v veterinarski medicini
cepivo za uporabo v veterinarski medicini
cepivo za uporabo v veterinarski medicini
cepivo za uporabo v veterinarski medicini
raztopina za lokalno uporabo
tablete
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
prašek za peroralno dajanje
tablete
trak za čebeljo družino
prašek za peroralno uporabo
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
predmešanica za pripravo zdravilne
krmne mešanice
prašek za peroralno dajanje
predmešanica za pripravo zdravilne
krmne mešanice
raztopina za injiciranje

FARMACEVTSKA OBLIKA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

USTAVNO SODIŠČE
3074.

Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe

Številka: Up-3367/07-21
Datum: 2. 7. 2009

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi Ivana Periča, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba
Čeferin, o. p., d. o. o., Grosuplje, na seji 2. julija 2009

o d l o č i l o:
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I
Ips 447/2006 z dne 7. 9. 2007 v zvezi s sodbo Vrhovnega sodišča št. Kp 4/2006 z dne 17. 7. 2006 v zvezi s sodbo Višjega
sodišča v Ljubljani št. I Kp 1649/2005 z dne 27. 3. 2006 in s
sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. III K 49/2003 z dne
19. 3. 2004 se zavrne.

Obrazložitev
A.
1. Okrožno sodišče je pritožnika spoznalo za krivega treh
kaznivih dejanj umora, storjenih na zahrbten način, po 1. točki
drugega odstavka 127. člena Kazenskega zakonika (Uradni list
RS, št. 63/94 in nasl. – KZ). Izreklo mu je enotno kazen 30 let
zapora. Zoper prvostopenjsko sodbo se je pritožil pritožnikov
zagovornik, Višje sodišče je pritožbo zavrnilo. Zoper sodbo
Višjega sodišča se je pritožil pritožnikov zagovornik. Vrhovno
sodišče je njegovi pritožbi ugodilo. Ugotovilo je absolutno in
relativno bistveno kršitev določb kazenskega postopka pred
drugostopenjskim sodiščem, ker to sodišče pri svojem odločanju ni izvedlo dokaza, ki bi ga moralo izvesti. Zato je sodbo Višjega sodišča razveljavilo in mu zadevo vrnilo v novo odločanje.
Višje sodišče je pri novem odločanju o zagovornikovi pritožbi
skladno s stališčem Vrhovnega sodišča izvedlo dodatni dokaz
in po tem pritožbo zavrnilo ter potrdilo sodbo sodišča prve
stopnje. Zoper novo sodbo Višjega sodišča je pritožnikov zagovornik vložil pritožbo, ki jo je Vrhovno sodišče zavrnilo. Nato
je pritožnikov zagovornik zoper sodbe Vrhovnega, Višjega in
Okrožnega sodišča vložil zahtevo za varstvo zakonitosti, ki jo je
Vrhovno sodišče zavrnilo. Navedene sodbe pritožnik izpodbija
z ustavno pritožbo.
2. Vrhovno sodišče je zavrnilo pritožnikov očitek kršitve
pravice iz prvega odstavka 23. člena Ustave, ker ni bila izločena predsednica senata prvostopenjskega sodišča. Menilo je,
da bi moral pritožnik zatrjevano kršitev uveljavljati do konca
glavne obravnave, česar pa ni storil kljub temu, da je to možnost imel. Vrhovno sodišče se je pri tem sklicevalo na odločbo
Ustavnega sodišča št. Up‑346/04 z dne 11. 10. 2006 (Uradni
list RS, št. 112/06). Uveljavljano kršitev postopka pri ogledu
terena, pri katerem je policija našla tulec izstrelka, je Vrhovno sodišče zavrnilo. Ocenilo je, da je policija ogled opravila
kot preiskovalno dejanje po 245. členu Zakona o kazenskem
postopku (Uradni list RS, št. 63/94 in nasl. – v nadaljevanju
ZKP) pred uvedbo preiskave kot nujno preiskovalno dejanje
po drugem odstavku 164. člena ZKP. Navedlo je, da Ustava
nima posebnih določb glede ogleda, če ta ne pomeni posega
v nedotakljivost stanovanja ali zasebnost, zato naj bi pritožnik
neutemeljeno predlagal uporabo analogije z ureditvijo posegov
v pravico do nedotakljivosti stanovanja. Zato naj tudi tulec,
najden pri ogledu, ne bi bil pridobljen s kršitvijo te pravice. Vrhovno sodišče je kot neutemeljene zavrnilo navedbe v zahtevi
za varstvo zakonitosti, s katerimi je pritožnik uveljavljal kršitve,
ker sodišče ni dovolilo izvedbe dokaza poligrafskega testiranja,
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ki je bilo opravljeno v predkazenskem postopku pred pristojnimi
organi Republike Hrvaške, in ker ni dovolilo izvedbe novega poligrafskega testiranja. Rezultati poligrafske preiskave naj ne bi
bili zakonit dokaz, ker se z uporabo poligrafa kršijo spoštovanje
osebnosti obdolženca in njegovo dostojanstvo kot ustavno zajamčene pravice iz 18. in 21. člena ter iz četrte alineje 29. člena
Ustave. V predkazenskem postopku naj bi bila poligrafska
testiranja sicer zakonita metoda za usmeritve policije pri odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj, vendar naj bi bilo treba
tudi tako pridobljena obvestila v kazenskem postopku izločiti iz
spisa na podlagi 83. člena ZKP. Vrhovno sodišče je štelo, da
je dokazna vrednost poligrafskih testov nasploh majhna zaradi
nezanesljivosti, in se je pri tem sklicevalo na odločitvi Zveznega
vrhovnega sodišča Nemčije in Vrhovnega sodišča ZDA. Posebej pa je utemeljilo še, zakaj naj bi bila v tem primeru izvedba
takšnega dokaza nezanesljiva. Pritožnikovo navedbo v zahtevi
za varstvo zakonitosti, po kateri naj bi »nižja sodišča ugotovila, da je izvedensko mnenje dr. Jožeta Balažica nepopolno
oziroma nejasno, in da obstaja utemeljen dvom v pravilnost
njegovega mnenja«, je Vrhovno sodišče štelo za zmotno, ker
naj take navedbe v izpodbijanih sodbah ne bi bilo.
3. Pritožnik zatrjuje kršitev pravice do nepristranskega
sojenja iz prvega odstavka 23. člena Ustave. Pri odločanju
pred prvostopenjskim sodiščem naj bi kot predsednica senata
sodelovala sodnica, ki bi morala biti izločena. Sodnica naj bi se
seznanila z vsebino pogovora, v katerem je sodeloval pritožnik
in ki je vključeval zanj obremenilna dejstva. Okrožno sodišče je
kaseto, na kateri je bil pogovor posnet, in prepis tega pogovora
izločilo na tretjem naroku glavne obravnave, ker je bil posnetek pridobljen s kršitvijo pritožnikove pravice do zasebnosti
iz 35. člena Ustave. Kljub izločitvi teh dokazov naj bi sodnica
nadaljevala z odločanjem v zadevi, njena seznanitev z nedovoljenima dokazoma naj bi povzročila t. i. psihološko okužbo.
V utemeljitev te kršitve se pritožnik sklicuje tudi na odločbo
Ustavnega sodišča št. U‑I‑92/96 z dne 21. 3. 2002 (Uradni list
RS, št. 32/02 in OdlUS XI, 45).
4. Nadalje pritožnik zatrjuje, da mu je bila kršena pravica
do sojenja v navzočnosti iz druge alineje 29. člena Ustave.
Meni, da izvajanje preiskovalnih dejanj, urejenih in določenih
v ZKP, pomeni sojenje v smislu druge alineje 29. člena Ustave, kar naj bi izhajalo tudi iz sodbe Vrhovnega sodišča št. Kp
5/2005. Kršitev te pravice naj bi bila podana, ker se niti on niti
njegov zagovornik nista mogla udeležiti ogleda, ki je bil opravljen med 17. 10. 2002 in 19. 10. 2002 na jasi na Toškem čelu
in pri katerem so bili najdeni zanj obremenilni dokazi. Meni, da
ima obdolženec pravico biti obveščen in navzoč pri opravljanju
preiskovalnih procesnih dejanj ne glede na fazo postopka in
da ta pravica izhaja že iz načela kontradiktornosti, ki je eno
izmed temeljnih načel kazenskega postopka. Izpodbija tudi stališče Vrhovnega sodišča, »da opustitev seznanitve pritožnika
in njegovega zagovornika s tem preiskovalnim dejanjem lahko
pomeni le relativno bistveno kršitev kazenskega postopka ter
da preiskovalnemu sodniku ni treba obrazložiti, zakaj konkretno
preiskovalno dejanje šteje za nujno in zato o tem ne obvesti
obrambe«. Pritožnik meni, da slednje pomeni absolutno bistveno kršitev določb postopka. Ocenjuje, da ogled ni bil nujno
dejanje v smislu drugega odstavka 164. člena ZKP, saj naj bi
trajal kar dva dneva, tulci pa naj bi tam ležali že vsaj dva meseca. Navaja tudi, da je bil sum (nanj) že osredotočen, njegova
oziroma zagovornikova navzočnost pri ogledu pa bistvena, saj
so bili najdeni tulci nato povezani z orožjem, ki naj bi ga pritožniku za izvršitev kaznivega dejanja prodal soobdolženi. Ker
gre po navedeni zakonski določbi za izjemo, bi moral zapisnik o
opravljenem dejanju vsebovati obrazložitev, zakaj je preiskovalni sodnik menil, da gre za nujno preiskovalno dejanje, in zakaj
ni o tem obvestil zagovornika. Pri ogledu najdeni tulci naj bi bili
tako pridobljeni s kršitvijo pravice do sojenja v navzočnosti in s
kršitvijo pravice do obrambe iz prve in iz druge alineje 29. člena
Ustave in bi zato morali biti izločeni. V utemeljitev te kršitve se
sklicuje tudi na odločbo Ustavnega sodišča št. Up‑430/00 z dne
3. 4. 2003 (Uradni list RS, št. 36/03 in OdlUS XII, 57).
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5. Z zavrnitvijo dokaznega predloga obrambe o poligrafskem
testiranju naj bi bila pritožniku kršena pravica do izvajanja dokazov
v njegovo korist iz tretje alineje 29. člena Ustave. Izvedba tega dokaza naj ne bi bila v neskladju s privilegijem zoper samoobtožbo.
Pritožnik meni, da se lahko obdolženec v kazenskem postopku tej
pravici odpove, in poudarja, da bi bilo poligrafsko testiranje zanj
razbremenilno, saj naj bi ga izključilo kot možnega storilca. Izvedba tega dokaza bi po oceni pritožnika vzbudila razumen dvom, da
je očitana dejanja storil, zato bi ga sodišče v skladu z dosedanjo
ustavnosodno presojo moralo izvesti in v skladu z domnevo nedolžnosti oprostiti. Pri utemeljevanju te kršitve se pritožnik sklicuje na
odločbo Ustavnega sodišča št. Up‑34/93 z dne 8. 6. 1995 (OdlUS
IV, 128). Pritožnik izpodbija tudi stališče Vrhovnega sodišča, iz
katerega naj bi izhajalo, da je bil predlagani dokaz nezanesljiv.
Meni, da bi moralo sodišče dokaz najprej izvesti, šele nato pa
skladno z načelom proste presoje dokazov presoditi, kakšna je
njegova dokazna vrednost.
6. Pravica iz tretje alineje 29. člena Ustave naj bi bila
pritožniku kršena tudi s tem, ker je sodišče zavrnilo predlog
za postavitev novega izvedenca, ki bi s pomočjo podatkov o
razvoju mušjih ličink v truplih žrtev in podatkov o temperaturi
zraka izračunal čas storitve kaznivih dejanj in s tem predvidoma
izključil pritožnika kot storilca. Čas kaznivih dejanj naj bi bil izračunan na podlagi vremenske napovedi za severni Jadran, ta pa
naj bi bila po navedbah obrambe napačna, zato je sama predložila dejansko izmerjene vremenske podatke za kraj, v katerem
so bila kazniva dejanja storjena. Upoštevaje te podatke naj bi
bila kazniva dejanja storjena v času, za katerega ima pritožnik
alibi. Prvo postavljeni izvedenec naj bi namreč naknadno podal
mnenje, da izvedenskega mnenja v zadevi sploh ni mogoče
izdelati, saj naj bi bile meritve mušjih ličink le približne.
7. Senat Ustavnega sodišča je s sklepom št. Up‑3367/07
z dne 27. 3. 2008 ustavno pritožbo sprejel v obravnavo. O
sprejemu ustavne pritožbe je Ustavno sodišče na podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni
list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS) obvestilo
Vrhovno sodišče.
8. Ustavno sodišče je vpogledalo v spis Okrožnega sodišča v Ljubljani št. III K 49/2003.
B. – I.
Izločitev sodnice
9. Pritožnik zatrjuje, da mu je bila kršena pravica do nepristranskega sojenja iz prvega odstavka 23. člena Ustave, ker je
pri odločanju pred prvostopenjskim sodiščem kot predsednica
senata sodelovala sodnica, ki bi morala biti izločena.
10. Po prvem odstavku 23. člena Ustave je vsakomur
zagotovljena pravica, da o njegovih pravicah in dolžnostih ter
o obtožbah proti njemu brez nepotrebnega odlašanja odloča
neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno sodišče.
Ustavno sodišče je z odločbo št. U‑I‑92/96 z dne 21. 3. 2002
(Uradni list RS, št. 32/02 in OdlUS XI, 45) ugotovilo, da je
bila ureditev, po kateri je bilo mogoče, da se je razpravljajoči
sodnik seznanil z obvestili, ki bi morala biti izločena iz spisa in
na katera se sodba ne sme opirati, v neskladju z zahtevo po
nepristranskem sojenju iz prvega odstavka 23. člena Ustave.
V odločbi št. Up‑346/04 je ocenilo, da stališče Vrhovnega
sodišča, po katerem bi moral pritožnik zahtevati izločitev razpravljajočega sodnika oziroma sodečega senata po 6. točki
39. člena ZKP najkasneje do konca glavne obravnave oziroma
ob izpolnjenih pogojih v pritožbi zoper sodbo sodišča prve
stopnje, samo po sebi z vidika pravice do nepristranskega
sojenja iz prvega odstavka 23. člena Ustave ni nesprejemljivo.
Tudi v tem primeru je Vrhovno sodišče ugotovilo, da bi pritožnik lahko izločitev predsednice senata zahteval že na glavni
obravnavi,1 vendar tega do konca glavne obravnave ni storil;
1 Sodišče prve stopnje je 4. 7. 2003 z obrazloženim pisnim
sklepom in na glavni obravnavi 11. 7. 2003 kot nedovoljena dokaza
izločilo kaseto s posnetim pogovorom pritožnika in soobdolženca
ter priče A. K.
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kršitev je uveljavljal šele v pritožbi zoper prvostopenjsko sodbo,
ne da bi pojasnil, zakaj izločitve predsednice senata ni mogel
uveljavljati pravočasno. Slednjega ni pojasnil niti v nadaljnjih
pravnih sredstvih, pa tudi v ustavni pritožbi ne. Kot je poudarilo
Ustavno sodišče že v odločbi št. Up‑346/04, je zahtevi spoštovanja pravice do nepristranskega sojenja iz prvega odstavka
23. člena Ustave zadoščeno, če sodišča opravijo presojo, ali je
pritožnik očitano kršitev zatrjeval oziroma mogel zatrjevati in v
katerem časovnem okviru, ne pa tudi, ali je uspel dokazati vpliv
te kršitve na zakonitost sojenja. To presojo je Vrhovno sodišče
opravilo. Glede na navedeno je očitek o kršitvi pravice iz prvega
odstavka 23. člena Ustave neutemeljen.
B. – II.
Preiskovalno dejanje ogleda
11. Pritožnik zatrjuje, da mu načelo kontradiktornosti zagotavlja navzočnost pri opravljanju preiskovalnih dejanj, zato
naj bi mu bila z opravljanjem ogleda v njegovi nenavzočnosti kršena pravica do sojenja v navzočnosti iz druge alineje 29. člena
Ustave. Člen 29 Ustave že v svojem napovednem stavku
poudarja enakopravnost, ki ima v bistvu vse atribute enakosti,
vsebovane v 22. členu Ustave. Pravice iz 29. člena Ustave so
v razmerju do pravic iz 22. člena Ustave sicer specialne,2 vendar druga alineja 29. člena Ustave zagotavlja osebi, obdolženi
kaznivega dejanja, pravico do »sojenja« v navzočnosti. Sojenje
pa se izvaja le pred sodišči3 in ne pred drugimi državnimi organi. Zato pravica do navzočnosti pri opravljanju preiskovalnih
dejanj, ki jih v predkazenskem postopku opravlja policija, z navedenim ustavnim jamstvom ni zajeta. Pač pa pravica do navzočnosti obdolženca pri opravljanju preiskovalnih dejanj izhaja
iz pravice do enakosti orožij, ki jo zagotavlja 22. člen Ustave. Ta
določba zagotavlja obdolžencu enako varstvo pravic v razmerju
do nasprotne stranke v postopku, v kazenskem postopku torej
do države oziroma do državnega tožilca.
12. Državni tožilec, oškodovanec, obdolženec in zagovornik so lahko navzoči pri ogledu in zaslišanju izvedencev.4
Preiskovalni sodnik mora na primeren način obvestiti državnega tožilca in zagovornika, kdaj in kje bo zaslišanje obdolženca, kdaj in kje bodo opravljena druga preiskovalna dejanja,
pa poleg državnega tožilca in zagovornika še obdolženca in
oškodovanca, razen če bi bilo nevarno odlašati.5 Kadar gre za
2 Tako Ustavno sodišče že v odločbi št. U-I-289/95 z dne
4. 12. 1997 (Uradni list RS, št. 5/98 in OdlUS VI, 165).
3 O vsebini pravice do sojenja v navzočnosti iz druge alineje
29. člena Ustave je Ustavno sodišče v sklepu št. Up-62/99 z dne
4. 7. 2000 (objavljen na spletni strani Ustavnega sodišča www.usrs.si) v upoštevnem delu zapisalo: »Vendar zgolj odstranitev pritožnika iz sodne dvorane med zaslišanjem mladoletne oškodovanke
še ne utemeljuje kršitve te pravice …«. Podobno je zapisalo tudi
v sklepu št. Up-9/02 z dne 13. 9. 2002 (objavljen na spletni strani
Ustavnega sodišča www.us-rs.si): »Gre za eno temeljnih jamstev,
katerega namen je, da se obdolženec lahko učinkovito brani pred
dejanskimi in pravnimi vidiki obtožbe zoper njega. Poseg v to ustavno pravico bi bil podan, če bi pritožnik sicer izpolnjeval z zakonom
določene pogoje za uveljavitev svoje pravice, pa zaradi nezakonitega postopanja sodišča postopka te svoje pravice ne bi mogel uveljavljati …« V odločbi št. Up-124/04 z dne 9. 11. 2006 (Uradni list
RS, št. 127/06 in OdlUS XV, 101) je navedlo: » Dejstvo, da sodišče
izvede glavno obravnavo v obdolženčevi nenavzočnosti, sâmo po
sebi ni v nasprotju s pravico do sojenja v navzočnosti iz 29. člena
Ustave. Popolna prepoved sojenja v nenavzočnosti bi namreč v
nekaterih primerih onemogočila vodenje kazenskih postopkov in
vodila k izginotju dokazov ter k poteku zastaralnih rokov. Sojenje v
nenavzočnosti pa je lahko dopustno le pod strogimi pogoji. Eden
izmed njih je ta, da se z izvedbo sojenja v nenavzočnosti obdolžencu ne odvzame pravice do izjave o obtožbi, ki izhaja iz 22. člena
Ustave v povezavi s pravico do obrambe iz 29. člena Ustave. Zato
sojenje v nenavzočnosti ni dopustno, če obdolžencu ni bila dana
možnost zaslišanja po tem, ko mu je bila znana obtožba zoper
njega, s čimer se je imel tudi možnost izjaviti o njej.«
4 Drugi odstavek 178. člena ZKP.
5 Peti odstavek 178. člena ZKP.
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opravo nujnega preiskovalnega dejanja po prvem in drugem
odstavku 164. člena ZKP, mora policija oziroma preiskovalni
sodnik o dejanjih iz navedenih odstavkov brez odlašanja obvestiti le državnega tožilca.6 Pritožnik in njegov zagovornik nista
bila obveščena o tem, da policija v predkazenskem postopku
opravlja ogled terena, čeprav je bila preiskava v tem času že
osredotočena na pritožnika. S tem jima ni bila dana možnost,
da bi bila pri njegovi izvedbi navzoča. To pomeni, da je bilo
s tem poseženo v pritožnikovo pravico iz 22. člena Ustave,
zato je moralo Ustavno sodišče oceniti, ali je bil tak poseg
dopusten.
13. Posegi v človekove pravice so dopustni samo v
primerih, ko jih dovoljuje Ustava oziroma kadar to zahtevajo
pravice drugih ali javna korist, ko torej za poseg obstaja ustavno dopusten cilj (tretji odstavek 15. člena Ustave). Po ustaljeni
ustavnosodni presoji je treba poleg tega vselej oceniti še,
ali je ta v skladu z načeli pravne države (2. člen Ustave), in
sicer s tistim izmed teh načel, ki prepoveduje prekomerne
posege države tudi v primerih, ko se z njimi zasleduje ustavno dopusten cilj (splošno načelo sorazmernosti). Oceno, ali
ne gre morda za prekomeren poseg, opravi Ustavno sodišče
na podlagi t. i. strogega testa sorazmernosti. Ta test obsega
presojo treh vidikov posega: (1) ali je poseg sploh nujen
(potreben); (2) ali je ocenjevani poseg primeren za dosego
zasledovanega cilja; (3) ali je teža posledic ocenjevanega posega v prizadeto človekovo pravico proporcionalna vrednosti
zasledovanega cilja oziroma koristim, ki bodo zaradi posega
nastale (načelo sorazmernosti v ožjem pomenu oziroma načelo proporcionalnosti). Šele če poseg prestane vse tri vidike
testa, je ustavno dopusten (točka 25 obrazložitve odločbe
Ustavnega sodišča št. U‑I‑18/02 z dne 24. 10. 2003, Uradni
list RS, št. 108/03 in OdlUS XII, 86).
14. Po prvem odstavku 245. člena ZKP se ogled opravi,
kadar je za ugotovitev ali razjasnitev kakšnega pomembnega
dejstva v postopku potrebno neposredno opazovanje. Predmet
ogleda je lahko vse, kar je primerno za neposredno opazovanje in je povezano s kaznivim dejanjem.7 V procesnem smislu
pomeni ogled posebno preiskovalno dejanje, ki ga opravita
sodišče ali policija z namenom, da se na podlagi neposrednega
opazovanja odkrijejo, opišejo in zavarujejo sledovi in predmeti
kaznivega dejanja ali ugotovijo druga za kazenski postopek
pomembna dejstva.8 Ogled je zelo pomembno procesno dejanje, ki je lahko odločilnega pomena za nadaljnji potek in izid
kazenskega postopka.9 Opravljanje ogleda obsega iskanje,
odkrivanje in zavarovanje sledi in materialnih dokazov na kraju
dejanja, sestavljanje miselne rekonstrukcije dejanja, načrtovanje in preverjanje možnih verzij, preverjanje izjav prič in
osumljenca ter drugih informacij.10 Kadar je odkrito dejanje z
znaki kaznivega dejanja, »je treba pregledati kraj dejanja, da bi
se tako potrdil sum o kaznivem dejanju, zbrali dokazi in izsledil
storilec«.11 Ogled se lahko opravi v vseh fazah kazenskega
postopka. Najpogosteje se ogled opravlja kot nujno preiskovalno dejanje v fazi predkazenskega postopka, torej še pred
začetkom preiskave.
15. Kot izhaja iz zapisnika o ogledu kraja dejanja,12 je
policija ogled opravila na podlagi drugega odstavka 164. člena
ZKP v zvezi z 245. členom ZKP. Iz zapisnika sta razvidna tudi

Tretji odstavek 164. člena ZKP.
Š. Horvat: Zakon o kazenskem postopku s komentarjem,
GV Založba, Ljubljana 2004, str. 564.
8 Prav tam, str. 564.
9 Prav tam, str. 375.
10 Več o tem D. Maver: Kriminalistika; uvod, taktika, tehnika,
Uradni list RS, Ljubljana, 2004, str. 218 – 219.
11 Prav tam, str. 222.
12 Zapisnik o ogledu kraja dejanja, Urad kriminalistične policije, Ljubljana, št. 3E332-04 z dne 21. 10. 2002 (l. št. 1688 – 1691).
6
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potek in način opravljanja ogleda.13 Z ogledom kraja kaznivega
dejanja brez nevarnosti odlašanja se zasleduje ustavno dopusten cilj zavarovanja dokazov storjenega kaznivega dejanja.
Kadar bi bilo nevarno odlašati, je ta cilj mogoče doseči le s
takojšnjo izvedbo tega preiskovalnega dejanja. Pritožniku je
bilo namreč znano, kje se dokazi nahajajo.14 V tem primeru so
sodišča ocenila, da je bil takšen razlog podan, zato je bila izvedba tega dejanja nujno potrebna, da bi se dosegel navedeni
cilj. Takšen poseg je nedvomno primeren ukrep, da se dokazi
odkrijejo, zberejo in zavarujejo. Je tudi sorazmeren v ožjem
pomenu besede, ker je obdolžencu zagotovljena možnost naknadne kontradiktornosti.15 Pritožnik je to možnost imel že
v postopku zaslišanja pred preiskovalnim sodnikom16 in na
glavni obravnavi, na kateri se v njegovi navzočnosti izvajajo vsi
dokazi. Glede na navedeno je bil poseg v pritožnikovo pravico
iz 22. člena Ustave dopusten, zato s tem, ko ni bil predhodno
obveščen o opravljanju preiskovalnega dejanja ogleda, pritožniku ni bila kršena pravica iz 22. člena Ustave.
16. Kršitve pravice iz 22. člena Ustave pritožnik tudi ne
more utemeljiti s sklicevanjem na odločbo Ustavnega sodišča št. Up‑430/00, saj ne gre za položaja, ki bi bila v bistvenem
enaka oziroma podobna. Opravljanje ogleda kot nujnega preiskovalnega dejanja na odprtem terenu v tem primeru namreč ne
more pomeniti enako kot opravljanje preiskave v »stanovanju
oziroma poslovnem prostoru«, kot je bil to primer v navedeni odločbi. Zato se za presojo dopustnosti uporabe dokazov, najdenih
pri ogledu, ne morejo uporabiti tista jamstva, ki jih za poseg v nedotakljivost stanovanja in s tem za kasnejšo dovoljenost uporabe
dokazov, najdenih pri taki hišni preiskavi, določa 36. člen Ustave.
Na to je pritožniku ustrezno odgovorilo že Vrhovno sodišče.
B. – III.
Poligrafsko testiranje
17. Z zavrnitvijo dokaznega predloga obrambe, da se
prebere zapisnik o poligrafskem testiranju pred hrvaškimi državnimi organi, in dokaznega predloga za postavitev izvedenca
poligrafske stroke, ki bi opravil poligrafsko testiranje pritožnika,
naj bi bila pritožniku kršena pravica do izvajanja dokazov v
njegovo korist iz tretje alineje 29. člena Ustave.
18. Po tretji alineji 29. člena Ustave mora biti vsakomur,
kdor je obdolžen kaznivega dejanja, ob popolni enakopravnosti
zagotovljena pravica do izvajanja dokazov v njegovo korist.
Kriterije, pod katerimi je v okviru postopka z ustavno pritožbo
mogoče poseči v sodnikovo prosto presojo o tem, ali bo dovolil izvedbo posameznega dokaza ali ne, in s tem merila, na
podlagi katerih Ustavno sodišče presoja spoštovanje pravice
do izvajanja dokazov v korist obdolženca, je Ustavno sodišče
13 Preiskovalni sodnik je bil o ogledu obveščen 17. 10. 2002
ob 11.05 uri in na kraj ni prišel, okrožni državni tožilec je bil o ogledu
obveščen 17. 10. 2002 ob 11.00 uri. Policija je opravljala ogled: a)
17. 10 od 11.45 ure do 16.35 ure, ko je bil ogled prekinjen zaradi
slabe vidljivosti v gozdu in vremenskih razmer; na ogledu je bila
tega dne do 15.00 ure navzoča tudi priča A. K.; b) 18. 10. 2002
od 9. 00 (10.50) ure do 14. 20, ko je bil ogled zaradi vremenskih
razmer zopet prekinjen, in c) 19. 10. 2002 od 9.10 ure do 13.29 ure,
ko so pri pregledovanju najdenega materiala zaznali kovinski delec,
za katerega se je izkazalo, da gre za tulec kal. 7.65 mm. Takoj za
tem so ogled prekinili in ob 13.35 uri o najdbi tulca obvestili preiskovalnega sodnika in okrožnega državnega tožilca, ki sta policiji
prepustila nadaljnje opravljanje ogleda in na sam kraj ogleda nista
prišla. Z ogledom so tega dne končali ob 15. 27 uri in pregledovani
sektor zavarovali do 20. 10. 2002 do 12.00 ure.
14 »Ogled se je torej začel, ko je bil obsojeni Perič še na prostosti in še ni bilo jasno, ali bo priprt in ali bo zoper njega uvedena
preiskava«, sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 447/2006, str. 6.
15 Primerjaj sklep Ustavnega sodišča št. Up-321/96 z dne 15.
1. 1997 (OdlUS VI, 80).
16 »Na zaslišanju obdolženega Periča 19. 10. 2002 je bil
prisoten zagovornik obdolženega Periča, ki na takšno najdbo niti
na samo preiskavo terena ni imel pripomb, niti po obvestilu, da je
preiskovalni sodnik prepustil nadaljevanje ogleda policistom, ni
reagiral in ni na tem zaslišanju podajal nobenih zahtev v zvezi s
svojo prisotnostjo na ogledu.«, sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani, str. 62.
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postavilo v odločbah št. Up‑13/94 z dne 8. 5. 1995 (OdlUS IV,
128) in št. Up‑34/93 z dne 8. 6. 1995 (OdlUS IV, 129). Zavzelo
je stališče, da sodišče glede na načelo proste dokazne ocene samo odloča o tem, katere dokaze bo izvedlo in kako bo
presojalo njihovo verodostojnost, da sodišče ni dolžno izvesti
vsakega dokaza, ki ga predlaga obramba, da mora biti predlagani dokaz materialnopravno upošteven, da mora obramba
obstoj in pravno upoštevnost predlaganega dokaza utemeljiti
s potrebno stopnjo verjetnosti in da je v dvomu vsak dokazni
predlog obrambe v korist obdolženca; sodišče ga mora izvesti,
razen če je očitno, da dokaz ne more biti uspešen. V odločbi št. Up‑203/97 z dne 16. 3. 2000 (OdlUS IX, 133) je Ustavno
sodišče presojalo zavrnitev predlaganih dokazov z vidika njihove potrebnosti, primernosti in jasnosti.17
19. ZKP ne vsebuje določbe, ki bi urejala uporabo poligrafa
v kazenskem postopku. Možnost poligrafskega testiranja18 ureja
šesti odstavek 54. člena ZPol.19 Poligraf je medicinska naprava, ki pri testiranju zapisuje psihofiziološke odzive osebe na
zastavljena vprašanja ali /in druge zunanje dražljaje.20 Sodišča
so zavrnila dokazna predloga glede poligrafskega testiranja z
utemeljitvijo, da bi šlo za nedovoljen in nezanesljiv dokaz. Tem
stališčem sodišč ustavnopravno ni mogoče oporekati. Tako v
pravni teoriji kot v praksi domačih in tujih sodišč je mogoče zaslediti poudarjeno stališče o nezanesljivosti dokaza, pridobljenega s
poligrafskim testiranjem, Evropsko sodišče za človekove pravice
pa se do same uporabe poligrafa doslej še ni opredelilo.21 Tudi
primerjalnopravno gledano pravne ureditve večinoma ne priznavajo dokazne vrednosti njegove uporabe.22
17 Zapisalo je: »Sodišče torej sme zavrniti dokazni predlog,
če je nadaljnje izvajanje dokazov zaradi jasnosti zadeve odveč,
če je dejstvo, ki naj bi se s predlaganim dokazom dokazovalo že
dokazano ali je brez pomena za zadevo ali če je dokazno sredstvo
neprimerno ali nedosegljivo.«
18 Z izrazjem, ki se uporablja v skladu s sodobnimi znanstvenimi spoznanji, se poligrafsko testiranje pravilneje poimenuje
psihofiziološka preiskava verodostojnosti izjav s poligrafom. P.
Gorkič, Splošno o poligrafu in poligrafski preiskavi, v: K. Šugman G.
(ured.), Poligraf v kazenskem postopku, Inštitut za kriminologijo pri
Pravni fakulteti v Ljubljani, Ljubljana 2005, str. 15. V tej odločbi se
zaradi preglednosti besedila uporablja izraz poligrafsko testiranje.
19 Ta določa: »Pri zbiranju osebnih in drugih podatkov od
posameznika pri odkrivanju in preiskovanju kaznivega dejanja
lahko policisti, z njegovo pisno privolitvijo, uporabijo poligrafsko
testiranje.«
20 P. Gorkič, Splošno o poligrafu in poligrafski preiskavi,
str. 17; povzeto po P. Selič in A. Juratovec: Psihofiziološka preiskava verodostojnosti izjav z uporabo poligrafa-ključna vprašanja,
Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 2002, letnik 52, št. 2, str.
133 – 142.
21 V sodbi v zadevi Bragadireanu proti Romuniji z dne
6. 12. 2007 je presojalo zatrjevano kršitev prvega odstavka 6. člena
EKČP, ki naj bi pritožniku nastala s tem, da med opravljanjem
poligrafskega testa ni bil navzoč njegov zagovornik. Sodišče se
je oprlo zlasti na to, da pritožnik navedenega očitka ni uveljavljal
v postopku pred domačimi sodišči. Ob tem je dodalo, da, čeprav
pritožnikov zagovornik morebiti ni bil navzoč in čeprav so bila
morda izčrpana domača pravna sredstva v zvezi s tem očitkom,
pritožnik ni bil obsojen le na podlagi tega dokaza. Take okoliščine
(opravljanja testa) so sicer vredne obžalovanja, vendar same po
sebi ne zadoščajo za ugotovitev, da je bil kršen 6. člen EKČP. Poleg
tega ni naloga Sodišča, da domneva o morebitnem izidu kazenskega postopka, če domača sodišča ne bi upoštevala odgovorov
iz poligrafskega testa.
22 Primerjalni pregled uporabe poligrafa kaže, da so pravila,
ki urejajo njegovo uporabo, v posameznih evropskih državah zelo
različna. V Belgiji se testiranje izvaja v kazenskem in v predkazenskem postopku, čeprav se rezultati zaradi relativne nezanesljivosti
ne priznavajo kot zadosten dokaz, v Franciji in Združenem kraljestvu poligrafskih testiranj v kazenskem postopku ne izvajajo, v Latviji pa se tovrstno testiranje uporablja, pri čemer latvijska sodišča
rezultatom priznavajo dokazno vrednost. V Zvezni republiki Nemčiji
se poligraf šteje za popolnoma neprimerno dokazno sredstvo, zato
ga v kazenskem postopku ne uporabljajo. Zbornik 2005, Raziskovalno-dokumentacijski sektor Državnega zbora Republike Slovenije, Državni zbor Republike Slovenije, 2006, str. 223 – 237.
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20. Če je dokazno sredstvo nezanesljivo, potem ne more
biti dovoljeno niti v primeru, ko obdolženec njegovo uporabo
neposredno zahteva. Sodišča izhajajo iz tega, da bi na podlagi
dovolitve dokaza s poligrafskim testiranjem sodišče po načelu
proste dokazne presoje vselej presojalo njegovo dokazno vrednost, ne glede na to, ali bi se izkazalo, da pomenijo rezultati
za obdolženca obremenitev ali razbremenitev.23 V teoriji kazenskega procesnega prava je mogoče zaznati tako stališča,
ki podpirajo ugotovitev o nedovoljenosti in nezanesljivosti poligrafskega testiranja, kot tudi stališča, ki so temu naklonjena,
čeprav so slednja24 v manjšini. Stališča, ki poudarjajo nedovoljenost poligrafskega testiranja, opozarjajo med drugim na to,
da pravni sistem ne sme dopuščati dokazov, ki bi bili pridobljeni
tako, da obdolženec ne bi imel kontrole nad rezultati lastnega
izpovedovanja ali celo, da bi imel kontrolo nad rezultati svojega
voljnega izpovedovanja, ne pa nad tistim, kar bi država dobila
poleg tega s pomočjo njegovega voljnega izpovedovanja.25
Dejstvo je, da med poligrafskim testiranjem obdolženec besedno izpoveduje, res pa je, da ključni del njegove izpovedbe ni
umsko‑voljno oziroma besedno izpovedovanje, pač pa informacija, ki jo daje njegovo telo. Kljub temu pa brez besedne komunikacije poligrafsko testiranje ni mogoče – besede so posrednik
do telesa, obdolženec mora uporabiti voljo po izpovedovanju,
če naj se testiranje sploh izvaja, in v tem pogledu je to dejanje
bolj podobno zaslišanju kot telesnim dokazom.26
23 Nemško Zvezno vrhovno sodišče (BGH) je že leta 1954
presodilo, da je uporaba poligrafa v kazenskem postopku nedovoljena, in sicer tudi v primeru privolitve obdolženca. Svojo odločitev
je utemeljilo s kršitvijo prvega odstavka 1. člena Ustave (GG), po
kateri je »človeško dostojanstvo nedotakljivo. Spoštovanje in varovanje tega je dolžnost vseh državnih organov.«), in 136.a člena
Zakona o kazenskem postopku - StPO (»Prepovedane dokazne
metode: 1. Svoboda obdolženčeve odločitve (Willensentschliessung)
in delovanja (Willensbetätigung) ne sme biti okrnjena z grdim ravnanjem, utrujenostjo, telesnim posegom, mamili, mučenjem, prevaro
ali hipnozo. Prisilo je mogoče uporabiti le v mejah, ki jih dovoljuje
zakon. Grožnja z zakonsko nedovoljenim ukrepom ali obljuba takšne
ugodnosti sta nedovoljena. 2. Sredstva, ki okrnijo obdolženčevo
zmožnost spomina ali sposobnost razumevanja, so nedovoljena.
3. Prepoved iz prvih dveh odstavkov velja ne glede na privolitev
obdolženca. Izjav, danih s kršitvijo teh prepovedi, se ne sme uporabiti niti s soglasjem obdolženca.« Enako je leta 1981 odločilo
nemško Zvezno ustavno sodišče (BverfG), ki je menilo, da gre za
kršitev osebnostnih pravic obdolženca, zaščitenih s 1. in z 2. členom
nemške ustave. Leta 1998 pa je BverfG v sklepu (2 BvR 1827/97), s
katerim ni sprejelo ustavne pritožbe, izrecno pustilo odprto vprašanje
dovoljenosti uporabe poligrafa v primeru privolitve obdolženca. BGH
je s sodbo iz leta 1998 (1 StR 156/98) presodilo, da: (1) v primeru
svobodne odločitve obdolženca za poligrafiranje ne gre niti za kršitev
ustavnih načel, niti za kršitev 136.a člena StPO; (2) poligrafska preiskava z uporabo testa kontrolnih vprašanj in testa vedenja o dejanju
vodi, vsekakor v fazi glavne obravnave, do popolnoma neprimernega
dokaznega sredstva (völlig ungeeigneten Beweismittel).
Tudi Vrhovno sodišče ZDA je v zadevi Scheffer proti United
States (No. 96-113 44 M. J. 442, 1998) uporabo poligrafa zavrnilo
prav zaradi nezanesljivosti rezultatov.
24 Z. Dežman, A. Erbežnik, Kazensko procesno pravo Republike Slovenije, GV založba, Ljubljana, 2003, str. 563.
25 K. Šugman G., Poligraf, privilegij zoper samoobtožbo in
slovenska pravna ureditev, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, str. 71 do 83.
26 Ameriška sodna praksa se je v primeru Schmerber proti
California opredelila, da sodi poligrafsko testiranje med t. i. testimonialne dokaze. B. M. Zupančič pa navaja: »Nekateri testi, za
katere je videti, da so usmerjeni v pridobitev 'materialnih dokazov',
na primer testi s poligrafom, ki meri spremembe v delovanju telesa
med zaslišanjem, so lahko v resnici namenjeni priklicu odgovorov,
ki so v bistvu testimonialni. Prisiliti osebo, da se podvrže testiranju,
v katerem bodo poskusili ugotoviti njeno krivdo oziroma nedolžnost
na podlagi fizioloških reakcij, prikliče v spomin duh in zgodovino
Petega amandmaja. Taki položaji spominjajo, da mora biti zaščita
privilegija 'enako široka kot zlo, pred katerim želi ščititi'.« Ustavno
kazensko procesno pravo, Pasadena, Ljubljana 2000, 3. spremenjena in dopolnjena izdaja, str. 681.
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Št.

21. Stališča teoretikov in tuje sodne prakse je treba upoštevati vsaj do te mere, da resno vzpostavijo dvom v zanesljivost in celo dovoljenost dokaza, pridobljenega s poligrafskim
testiranjem. Zato stališčem sodišč, ki so zavrnila izvedbo poligrafskega testiranja, ni mogoče očitati kršitve tretje alineje
29. člena Ustave. Če gre za dokaz, ki je tako nezanesljiv, sodišča z zavrnitvijo njegove izvedbe ne kršijo pravice do obrambe
iz tretje alineje 29. člena Ustave. Zato z izpodbijanimi sodbami
ni bila kršena pritožnikova pravica do izvajanja dokazov v
njegovo korist.
22. Pri tem sodiščem ni mogoče očitati, da presoje niso
opravila dovolj skrbno, saj so poleg splošnih dvomov v zanesljivost dokaza s poligrafskim testiranjem posebej ocenila tudi
vrednost, ki bi jo tako izvedeni dokaz ob vseh drugih izvedenih
dokazih sploh lahko imel v tem kazenskem postopku.27
B. – IV.
Dokaz z novim izvedencem
23. Pravica iz tretje alineje 29. člena Ustave naj bi bila
pritožniku kršena tudi s tem, ko je sodišče zavrnilo dokazni
predlog o dopolnitvi izvedenskega mnenja ali o izdelavi novega izvedenskega mnenja o času storitve kaznivega dejanja
na podlagi novih podatkov o krajevni temperaturi zraka. Novo
izvedensko mnenje naj bi izdelal drug izvedenec, ker pritožnik
meni, da je bilo izdelano izvedensko mnenje nepopolno oziroma nejasno in da obstaja utemeljen dvom v njegovo pravilnost.
Vrhovno sodišče je pri odločanju o zahtevi za varstvo zakonitosti ocenilo, da za navedeno trditev pritožnika v izpodbijanih
sodbah ni podlage, zato jo je štelo za zmotno in navedlo, da
zato ne gre za kršitev pravice. Temu stališču sodišča ni mogoče oporekati, zato kršitev tretje alineje 29. člena Ustave ni
podana.
24. Ker ustavna pritožba ni utemeljena, jo je Ustavno
sodišče zavrnilo.
C.
25. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: podpredsednik dr.
Ciril Ribičič ter sodnice in sodniki mag. Marta Klampfer, mag.
27 Sodba

Zap.
št.

Vrhovnega sodišča št. I Ips 447/2006, str. 9.

Naročnik

Naziv
poslovnega subjekta
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Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ernest
Petrič in Jasna Pogačar. Sodniki dr. Mitja Deisinger, Jože
Tratnik in Jan Zobec so bili pri odločanju v tej zadevi izločeni.
Odločbo je sprejelo s petimi glasovi proti enemu. Proti je glasovala sodnica Krisper Kramberger.
dr. Ciril Ribičič l.r.
Podpredsednik

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3075.

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

Na podlagi šestega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 02/04, v nadaljevanju
ZPKor), 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) in odločbe Ustavnega sodišča
Republike Slovenije št. U‑I‑163/05 (Uradni list RS, št. 97/05) je
komisija na seji dne 17. 8. 2009 sprejela

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

Mat.
štev.

Naslov
poslovnega subjekta

1

DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO
RS

MEDILIP D.O.O.

2158795000

JENKOVA ULICA 36

3000

CELJE

2

ZAVOD RS ZA VARSTVO
NARAVE

ALGOL D.O.O.

2155028000

BIČEVJE 5

1000

LJUBLJANA

3

OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ
GRADCU
RKN, D.O.O.

3325083000

PREŠERNOVA 8

3320

VELENJE

4

OKRAJNO SODIŠČE
V LJUBLJANI

DENTEX D.O.O.

2322439000

CESTA V MESTNI LOG 55 1000

LJUBLJANA

5

OKRAJNO SODIŠČE V NOVEM
MESTU

SPINA NOVO MESTO
D.O.O.
5616328000

RESSLOVA ULICA 7 A

8000

NOVO MESTO

6

RAČUNSKO SODIŠČE RS

METAFORA D.O.O.

MIVKA 16

1000

LJUBLJANA

7

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE

MIZ D.O.O.

8

OKRAJNO SODIŠČE
V TREBNJEM

STUDIO 300 D.O.O.

9

3282759000

MALI KARTEC 54

KRK,HRVAŠKA

2157438000

ULICA TALCEV 2 A

8000

NOVO MESTO

ZALOŽBA ARKADIJA
JAVNA AGENCIJA ZA KNJIGO RS D.O.O.

1319086000

POD BRESTI 41

1000

LJUBLJANA

10

OBČINA LUKOVICA

SIMTEK D.O.O.

1589920000

PODPEČ 9

1225

LUKOVICA

11

SLOVENSKE ŽELEZNICE D.O.O.

GRADIVO D.O.O.

5732514000

GAJ, ŠARHOVA ULICA 30 2331

PRAGERSKO

9378 /
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2. člen
Seznam poslovnih subjektov po drugem odstavku
28. člena ZPKor se dopolni z naslednjim poslovnim subjektom:
Zap.
št.

Naročnik

Naziv
poslovnega subjekta

1

SLOVENSKE ŽELEZNICE D.O.O.

GRADIVO D.O.O.

Mat.
štev.
5732514000

Naslov
poslovnega subjekta
GAJ, ŠARHOVA
ULICA 30
2331
PRAGERSKO

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

2
3
4
5
6

Naziv
poslovnega subjekta

Naročnik

Mat.
štev.

MINISTRSTVO ZA PROMET

PATRICK VLAČIČ S.P. 1860089000
INFORMACIJSKO
TEHNOLOŠKI
SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD CENTER D.O.O.
2043653000
OBČINA PIVKA
JAVNA AGENCIJA ZA
TEHNOLOŠKI RAZVOJ RS

ULICA XXX.
DEVIZIJE 16

6320

PORTOROŽ

SVETOZAREVSKA
10

2000

MARIBOR

MARINČIČ, D.O.O.

5509025000

ZAGORJE 94

6257

PIVKA

GET D.O.O.

5443458000

PETANJCI 68 B

9251

TIŠINA

5595762000

FINŽGARJEVA 1

8250

BREŽICE

2092140000

ALJAŽEVA ULICA 4

1230

DOMŽALE

OBČINA KRŠKO
CRP, D.O.O.
AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PEKARSTVO ROK
PAPIRJEV
D.O.O.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za vsak poslovni
subjekt od dneva, ko so zanj nastopili ali prenehali razlogi iz
prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor.
Št. 11-033-13/2007, 5
Ljubljana, dne 17. avgusta 2009
Predsednik
Komisije za preprečevanje korupcije
Drago Kos l.r.

3076.

Naslov
poslovnega subjekta

Splošni pogoji poslovanja mednarodnih
špediterjev Slovenije

Na podlagi sprejema Splošnih pogojev poslovanja mednarodnih špediterjev Slovenije na seji Izvršilnega odbora Sekcije
špediterjev in skladiščnikov, Združenja za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije ter potrditve Upravnega odbora Združenja
za promet objavljamo v skladu z določbami 6. člena Zakona
o gospodarskih zbornicah in pete alineje drugega odstavka
10. člena Statuta Gospodarske zbornice Slovenije nove

SPLOŠNE POGOJE
poslovanja mednarodnih špediterjev Slovenije
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(Pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v teh pogojih, imajo naslednji pomen:
– špedicijske in logistične storitve: katerekoli storitve,
ki jih špediter v obsegu, določenem v pogodbi in teh pogojih,
izvaja za naročitelja in so povezane z organizacijo ali izvedbo

prevoza (izvedenega na en način ali kot kombinirani ali multimodalni način), zbiranja, skladiščenja, pakiranja ali distribucije
tovora, manipulacij z njim, kakor tudi pomožne in svetovalne
storitve, povezane s temi storitvami; špedicijske in logistične
storitve vsebujejo tudi storitve pri urejanju zavarovanja tovora,
preskrbovanju dokumentacije, plačevanju stroškov, pobiranju
oziroma urejanju plačil, druge finančne storitve, potrebne za
izvedbo špedicijskega ali logističnega podjema, storitve, potrebne v carinskih, inšpekcijskih, davčnih in drugih administrativnih postopkih, logistične storitve z moderno informacijsko in
komunikacijsko tehnologijo pri prevozu blaga, manipulacijah
z njim in njegovi hrambi, prav tako pa obsegajo tudi popolno
organizacijo dobave v celotni logistični verigi;
– špediter: gospodarska družba ali samostojni podjetnik,
ki v obsegu, določenem v pogodbi in teh pogojih, za naročitelja
izvaja špedicijske storitve in vsi pravni nasledniki take gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika;
– naročitelj: oseba, ki špediterju bodisi sama bodisi preko pooblaščencev ali izpolnitvenih pomočnikov poda naročilo
oziroma se z njim pogaja za sklenitev špedicijske pogodbe ali
z njim na katerikoli način iz 6. člena teh pogojev, sklene špedicijsko pogodbo;
– prevoznik: oseba, ki se zaveže izvesti določen prevoz,
oziroma ta prevoz izvede, ne glede na to, s kakšnim prevoznim
sredstvom se prevoz opravi in ne glede na to, ali ga opravi
sama ali pa ga zaupa drugemu izvajalcu;
– tretja oseba: vsaka oseba, ki ni stranka špedicijske
pogodbe;
– tovor: katerakoli stvar, snov ali blago, vključno s kontejnerji, paletami ali drugo embalažo oziroma napravami, na ali v
katerih je nameščeno, ki ga naročitelj natančno in nedvoumno
specificira ter preda špediterju zaradi izvedbe špedicijske oziroma logistične storitve in s katerim je skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi in temi pogoji dopustno izvajati vse storitve in
manipulacije, ki so potrebne za izvedbo špedicijskega oziroma
logističnega podjema;
– tovorek: če predpis, ki ga je v konkretnem primeru potrebno uporabiti, ne vsebuje definicije tovorka, se kot tovorek
šteje posamezen kos tovora, ki je individualiziran in pripravljen
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tako, da omogoča manipulacijo z njim kot s samostojno enoto tovora; če je tovor nameščen v kontejnerje, na palete ali
na oziroma v druge podobne naprave, se kot tovorek šteje
kontejner, paleta ali druga podobna naprava, razen če je na
prevoznih dokumentih, ki spremljajo tovor, oziroma, če ti dokumenti še niso bili izdelani, na dokumentih, na podlagi katerih
je naročitelj špediterju tovor predal, izrecno navedeno, da se
kot tovorek štejejo posamezni tovorki znotraj take naprave;
posamezni tovorki znotraj take naprave se štejejo za tovorke
le, če so natančno opredeljeni v prevoznih dokumentih in je
špediter imel ob prevzemu tovora dejansko možnost njihovega
pregleda in štetja;
– FIATA: mednarodna zveza špediterskih združenj (ang.:
International Federation of Fright Forwarders Associations);
– SDR: posebne pravice črpanja; obračunska enota, katere vrednost izračunava in objavlja Mednarodni Denarni Sklad.
2. člen
(Veljavnost in razlaga pogojev)
Splošni pogoji veljajo za vse špedicijske in logistične storitve ter predstavljajo sestavni del sklenjene špedicijske oziroma
logistične pogodbe oziroma druge pogodbe, katere predmet je
tudi opravljanje špedicijskih ali logističnih storitev.
Šteje se, da sta se pogodbeni stranki sporazumeli o
uporabi teh splošnih pogojev, če je bil sporazum o tem izrecno
vključen v pogodbo. Prav tako se šteje, da sta se pogodbeni
stranki sporazumeli o uporabi teh splošnih pogojev, če je bila
klavzula o tem, da špediter posluje po teh pogojih, zapisana v
špediterjevi ponudbi ali na špediterjevem obrazcu naročila, ki
ga je uporabil naročitelj ali v špediterjevi izjavi o sprejemu naročiteljevega naročila ali v katerikoli drugi korespondenci med
strankama, na podlagi katere je prišlo do sklenitve špedicijske
pogodbe.
Kolikor je v teh pogojih določeno, da ima špediter pravico
nekaj storiti ali opustiti, to ne pomeni, da je zavezan k taki
storitvi ali opustitvi.
Določb teh pogojev, ki se nanašajo na omejitve višine
špediterjeve odgovornosti, v primeru, ko je oškodovancev več,
ni mogoče razlagati tako, da ima vsak od njih pravico do odškodnine, določene v teh pogojih, temveč le tako, da imajo
vsi skupaj pravico do take odškodnine, ki se mednje razdeli v
sorazmerju z višino škode, ki so jo utrpeli.
3. člen
(Kolizije predpisov)
V primeru kolizije med določbami teh pogojev in običaji,
uzancami ali določbami vsakokrat veljavnih predpisov, veljajo
določbe teh pogojev, razen v primeru ko so predpisi kogentni.
Teh pogojev v nobenem primeru ni mogoče razlagati
tako, da razširjajo odgovornost špediterja na podlagi veljavnih
predpisov.
4. člen
(Naslovi členov in poglavij)
Naslovi posameznih členov in poglavij so namenjeni preglednosti teh pogojev in jih ni mogoče uporabljati za razlago
posameznih določb teh pogojev.
II. SPLOŠNE DOLOČBE O ŠPEDICIJSKI POGODBI
5. člen
(Vsebina in način izvrševanja špedicijske pogodbe)
S špedicijsko pogodbo se špediter zavezuje, da bo za
izvedbo prevoza sklenil v imenu in na račun naročitelja oziroma
v svojem imenu in na račun naročitelja prevozno pogodbo in/ali
druge za to potrebne pogodbe ter opravil druge dogovorjene
posle in dejanja, naročitelj pa se zavezuje, da bo izpolnil vse
pogoje, določene v veljavnih predpisih, pogodbi in teh pogojih
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za to, da bo izvršitev pogodbe mogoča ter da bo skladno z
določbami XII. poglavja teh pogojev in skladno z veljavnimi
predpisi špediterju dal določeno plačilo in mu povrnil stroške.
Kolikor način zastopanja v pogodbi ni izrecno in pisno
določen, velja, da lahko špediter ravna tudi v imenu in na račun
naročitelja.
Špediter ni dolžan sklepati pogodb v svojem imenu in na
svoj račun, razen v primeru iz 15. člena teh pogojev (špedicija
s fiksnim plačilom) ali v primeru, ko nastopa v vlogi podjemnika
multimodalnega prevoza in z izdajo FIATA nakladnice za multimodalni prevoz izrecno prevzame obveznosti, ki iz te vloge
izhajajo.
Dejstva, da je plačilo določenih obveznosti do oseb, ki so
sodelovale pri izvajanju prevoza in drugih manipulacij s tovorom
ali storitev v zvezi z njim, izvedel špediter, ni mogoče razlagati
kot dokaz, da je pogodbo z njimi sklenil v svojem imenu in za
svoj račun, če za to, da je bila pogodba sklenjena na tak način,
niso izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka tega člena.
Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena špediter
nikoli ne nastopa v svojem imenu in na svoj račun, ko izvaja
storitve zastopanja v carinskih, davčnih, inšpekcijskih, sodnih
in drugih postopkih, vključno s postopki pred zavarovalnicami,
bankami ipd.
6. člen
(Način sklenitve in prenehanja veljavnosti
špedicijske pogodbe)
Špedicijska pogodba se lahko sklene s podpisom listine,
v kateri je zapisana njena vsebina ali z naročiteljevim sprejemom špediterjeve ponudbe oziroma s špediterjevim sprejemom
naročiteljevega naročila.
Ne glede na druge določbe teh pogojev lahko špediter ali
naročitelj sprejem ponudbe druge stranke podata s konkludentnim ravnanjem, ki sledi prejemu take ponudbe in iz katerega je
razvidno, da tako ponudbo sprejemata.
Da špediter ravna v skladu z določbo drugega odstavka
tega člena, se šteje zlasti, če začne opravljati naročeno storitev,
razen če tako ravna da bi preprečil, da bi naročitelju nastala
škoda ali da bi slednji zamudil očitno korist.
Da naročitelj ravna v skladu z določbo drugega odstavka
tega člena, se šteje zlasti, če špediterju po prejemu ponudbe
izroči tovor ali dokumente v zvezi z njim ali potrebne podatke
ali navodila ali mu na drug način omogoči, da začne izvajati
špedicijsko storitev ali začetek izvajanja te storitve dopusti,
če špediterju plača avans za stroške in/ali plačilo za njegovo
delo, če ne prepreči, da bi špediter opravil storitev, pa ve ali bi
moral vedeti, da jo je špediter že začel opravljati ali da jo bo
začel opravljati ipd.
Špedicijska pogodba preneha veljati v primerih, določenih v njej, v veljavnih predpisih ter v teh pogojih. V kolikor je
sklenjena za nedoločen čas, pa preneha veljati tudi v primeru,
če je katerakoli stranka od nje odstopila (jo odpovedala) v
pisni obliki. V primeru takega odstopa stranki, ki ga je podala,
ni potrebno navajati nikakršnih razlogov za odstop. Kolikor v
špedicijski pogodbi ni določeno drugače, za tak odstop velja
odpovedni rok 3 mesecev, ki teče od trenutka, ko je stranka, ki
ji je bil odstop posredovan, le‑tega prejme.
Določba prejšnjega odstavka tega člena ne posega v
druge določbe teh pogojev, ki špediterju omogočajo odstop od
špedicijske pogodbe s takojšnjim učinkom (brez odpovednega
roka). V primeru takega odstopa se šteje, da pogodba preneha
veljati v trenutku, ko naročitelj prejme špediterjevo izjavo, da
odstopa od pogodbe.
7. člen
(Nastop in prenehanje špediterjeve obveznosti)
Obveznost špediterja nastopi v trenutku sklenitve pogodbe oziroma v drugem trenutku, določenem v veljavnih predpisih, teh pogojih ali pogodbi vendar ne pred tem, ko naročitelj
špediterju na dogovorjenem kraju, v dogovorjenem času, v
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dogovorjenem obsegu in na dogovorjeni način dostavi tovor,
v zvezi s katerim je bila pogodba sklenjena in vso potrebno
dokumentacijo in podatke ter izpolni vse druge pogoje, predpisane s temi pogoji in vsakokrat veljavnimi predpisi, preneha
pa v trenutku izpolnitve špediterjevih obveznosti iz pogodbe
oziroma v trenutku prenehanja veljavnosti špedicijske pogodbe
oziroma v drugem trenutku, določenem v veljavnih predpisih,
teh pogojih in pogodbi. Obveznost špediterja v vsakem primeru
preneha v trenutku uničenja tovora ali v trenutku, ko je njena
izpolnitev postala nemogoča.
V vsakem primeru velja, da je špediter pravilno in v
celoti opravil storitev, če je tovor odpravil naprej v stanju, v
kakršnem ga je sprejel, pri čemer se spremembe na njem, ki
običajno nastanejo ob prevozu takega tovora in manipulacijah
z njim ali izvajanju drugih špedicijskih storitev v zvezi z njim,
ne upoštevajo.
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– jemanje vzorcev in ugotavljanje količine tovora brez
izdajanja certifikatov,
– sodelovanje pri plačilu dobavljenega tovora (COD),
– izdajanje špedicijskih potrdil kot instrumentov pri plačilih
v prometu z blagom ter izdajanje drugih FIATA listin,
– izdajanje ali preskrbovanje prevoznih in drugih listin,
– kontrola obračunske pravilnosti prevoznih listin in obračunov prevoznih in drugih stroškov,
– ukrepanje za povrnitev škode v primerih izgube, poškodbe ali zamude pri izročitvi tovora,
– preskrbovanje tranzitnih dovoljenj in drugih listin,
– organiziranje dodajanja ledu ter hranjenja in napajanja
živih živali,
– opravljanje storitev na mednarodnih sejmih, samostojnih in specialnih razstavah ter podobnih prireditvah,
– drugi posli, ki so običajni v mednarodni špediciji.

8. člen

10. člen

(Vsebinska opredelitev sklenjene pogodbe)

(Pogoji oseb, s katerimi špediter sklepa pogodbe)

V dvomu ali sta stranki sklenili špedicijsko ali logistično
pogodbo, se šteje, da sta sklenili špedicijsko pogodbo, kolikor
iz same pogodbe, ki sta jo podpisali ali iz njune medsebojne
korespondence, na podlagi katere je bila sklenjena, ni razvidno, da sta se izrecno in nedvoumno dogovorili za sklenitev
logistične pogodbe.
V dvomu ali sta stranki sklenili špedicijsko ali prevozno
pogodbo, se šteje, da sta sklenili špedicijsko pogodbo, razen če
je predmet pogodbe izključno izvajanje prevoza in je špediter v
korespondenci, na podlagi katere je prišlo do njene sklenitve,
izrecno in nedvoumno izjavil, da se zavezuje tak prevoz opraviti
sam oziroma je bila taka zaveza vključena v besedilo pogodbe,
sklenjene s podpisom listine. Kolikor naročitelj špediterju poda
naročilo za izvedbo prevoza, v katerem ni zapisana klavzula,
da mora špediter ta prevoz opraviti sam, se šteje, da je bila z
njegovim sprejemom s strani špediterja sklenjena špedicijska
pogodba za organizacijo izvedbe tega prevoza, pri čemer pa
špediter ohrani pravico, da po lastni izbiri tak prevoz opravi
tudi sam.
Določbe teh pogojev, ki se nanašajo na stranki špedicijske
pogodbe in njun položaj, pravice ter obveznosti, se smiselno
uporabljajo tudi za stranki logistične pogodbe in njun položaj,
pravice ter obveznosti, kolikor se stranki ob sklenitvi logistične
pogodbe nista pisno dogovorili drugače.

Špediter je upravičen pri izvajanju svojih poslov sprejeti
običajne pogodbe, pogoje, uzance ter tarife ponudnikov železniških, cestnih, zračnih, pomorskih prevozov, prevozov po
celinskih vodah, drugih prevozov, luških, skladiščnih in drugih
storitev, običajne pogodbe, pogoje, uzance ter tarife ponudnikov poštnih in kurirskih storitev ter običajne pogodbe, pogoje,
uzance ter tarife vseh drugih oseb, ki jih pritegne k izvajanju
poslov.

9. člen

(Špediterjeva komunikacija z naročiteljem in uporaba
sodobne tehnologije)

(Tipični špedicijski posli)
Špedicijski posli so zlasti, a ne izključno:
– dajanje strokovnih nasvetov in sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodb o mednarodni prodaji blaga z vidika
prevoza in drugih manipulacij z njim, zagotavljanja zavarovanja, opravljanja carinskih in drugih formalnosti itd.,
– ugotavljanje najugodnejših prevoznih poti in klavzul, ki
naj se v zvezi z določanjem obveznosti strank glede organizacije prevoza blaga in s tem povezanih dejanj uporabijo v pogodbi
o mednarodni prodaji blaga,
– preskrbovanje znižanj in drugih ugodnosti pri prevoznikih ter drugih sodelujočih v izvajanju špedicijskega podjema,
– organizacija zbirne špedicije in ekspresnega prometa,
– organizacija vseh vrst prevozov z vsemi prevoznimi
sredstvi in po vseh prevoznih poteh, vključno z multimodalnim
prevozom in organizacija fizične distribucije tovora po sistemu
»od vrat do vrat«,
– sklepanje prevoznih pogodb v vseh vejah prevoza,
– sklepanje pogodb o nakladanju, razkladanju, prekladanju, sortiranju, pakiranju, oziroma opravljanju teh in podobnih
storitev,
– sklepanje pogodb o uskladiščenju tovora,
– sklepanje pogodb o zavarovanju tovora,
– zastopanje v carinskih postopkih in opravljanje carinskih
formalnosti (carinsko zastopanje),

11. člen
(Uporaba tipiziranih listin – obrazcev)
Špediter lahko pri poslih, ki jih sklepa z izvajalci posameznih prevozov ali z izvajalci drugih storitev oziroma manipulacij
s tovorom, uporabi tipizirane listine (obrazce), ki so običajne
v posameznih vejah prevoza oziroma za posamezne storitve
oziroma manipulacije.
Kolikor so v listinah iz prvega odstavka tega člena klavzule, ki omejujejo ali izključujejo prevoznikovo odgovornost,
špediter za te klavzule ne odgovarja.
Kadar želi naročitelj izključiti določene klavzule v običajnih
prevoznih listinah, mora o tem izrecno in pravočasno v pisni
obliki obvestiti špediterja.
12. člen

Špediter lahko komunikacijo z naročiteljem ali z osebo, ki
jo določi naročitelj, opravi v ustni ali pisni obliki z vsemi komunikacijskimi sredstvi, ki so mu na voljo. Kolikor naročitelj špediterju ni sporočil sprememb naslova ali drugih podatkov o njem ali
drugi osebi, s katero mora špediter po njegovem nalogu komunicirati, velja, da je špediter naročitelju ali taki osebi sporočilo
posredoval na pravilen način, če ga je posredoval ob uporabi
naslova in drugih podatkov, ki so mu bili do tedaj znani.
Naročitelj mora špediterju nemudoma sporočiti vse
spremembe v podatkih, ki so kakorkoli pomembni za pravilno
izvedbo špedicijskega posla, sicer nosi vse posledice take
opustitve.
Špediter ima pri svojem delu pravico uporabljati sodobno
tehnologijo, vključno z napravami, ki omogočajo izvajanje špedicijskega posla brez izpolnjevanja in izdajanja prevoznih ter
drugih dokumentov v fizični obliki.
13. člen
(Naročiteljeva pravica razpolaganja s tovorom)
Naročitelj s podajo naročila oziroma s sklenitvijo špedicijske pogodbe jamči, da je lastnik tovora, v zvezi s katerim je
naročilo dano oziroma pogodba sklenjena, oziroma da ima na
podlagi izrecnega in veljavnega pooblastila lastnika pravico
razpolagati s tem tovorom in v zvezi z njim skleniti tudi špedi-
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cijsko pogodbo, katere sestavni del so ti pogoji. Špediter teh
dejstev ni dolžan preverjati sam.
Kolikor naročitelj poda naročilo oziroma sklene špedicijsko pogodbo v zvezi s tovorom, s katerim nima pravice razpolagati v smislu prejšnjega odstavka tega člena, vse posledice
takega ravnanja nosi sam.
14. člen
(Prenos naročiteljevih pravic iz špedicijske pogodbe)
Naročitelj mora obvestiti špediterja, če prenese svoje
pravice iz špedicijske pogodbe na tretjo osebo, sicer prenos
ne velja. Špediter odgovarja tretji osebi v mejah obveznosti,
ki jih ima do svojega naročitelja, če ni drugače dogovorjeno v
pisni obliki.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena naročitelj svojih pravic iz špedicijske pogodbe, ki vsebuje dogovor o
špediciji s fiksnim plačilom, ne more prenesti na tretjo osebo
brez izrecne pisne privolitve špediterja.
15. člen
(Špedicija s fiksnim plačilom)
Stranki špedicijske pogodbe se lahko dogovorita za to, da
bo špediter storitev opravil proti plačilu skupne vsote (špedicija
s fiksnim plačilom; forfait). V takem primeru plačilo, ki skladno z
dogovorom med strankama pripada špediterju, poleg plačila za
njegovo delo vsebuje še voznino, stroške carinskega zastopanja, skladiščnino in druge podobne izdatke, ki so nujno potrebni
za izvršitev naročila.
Kolikor se stranki nista pisno na jasen, izrecen in nedvoumen način dogovorili, da bo storitev opravljena proti plačilu
skupne vsote, se šteje, da do takega dogovora med njima ni
prišlo. Obstoj takega dogovora se nikoli ne domneva.
Kolikor je bila špedicijska pogodba sklenjena za izvedbo organizacije prevoza in je dogovorjeno plačilo nedvomno
obsegalo tudi plačilo voznine, se tak dogovor ne šteje kot
dogovor, da bo celotna storitev opravljena proti plačilu skupne vsote (forfait). V takem primeru je špediter upravičen do
povračila vseh ostalih stroškov, ki jih je utrpel pri opravljanju
storitve (operativnih, režijskih in drugih), razen do povračila
voznine. Ta določba se smiselno uporablja tudi v primeru, ko
je špedicijska pogodba sklenjena za organizacijo skladiščenja
ali drugega špedicijskega posla in je dogovorjeno plačilo nedvomno obsegalo tudi plačilo skladiščnine ali stroškov drugega
špedicijskega posla.
Stroške in nagrado za delo, ki niso zajeti s forfaitno postavko, je naročitelj dolžan špediterju povrniti posebej. Taki stroški
predstavljajo zlasti, a ne izključno, stroške carin, davkov, trošarin
in drugih javnih dajatev ter taks, zavarovalnih premij in stroškov
bančnih garancij, prispevkov generalne havarije ter stroške za
izvedbo inšpekcijskih in drugih pregledov in vseh opravil, ki
niso običajna, opravil, ki terjajo neobičajno veliko truda ali časa
oziroma opravil, ki sicer niso nujna, so pa za stranko koristna.
Dodatna nagrada, ki ni zajeta s forfaitno postavko, pa predstavlja
zlasti, a ne izključno, nagrado za izvedbo vseh opravil, ki niso
običajna, opravil, ki terjajo neobičajno veliko truda ali časa ter
opravil, ki sicer niso nujna, so pa za stranko koristna.
III. PONUDBA
16. člen
(Obseg ponudbe)
Špediterjeva ponudba obsega le posle, ki so v njej izrecno navedeni. Kolikor posli v ponudbi niso navedeni, se šteje,
da se ponudba nanaša na tiste posle, ki so nujno potrebni
za izpolnitev špedicijskega podjema. Ponudba se nanaša na
tovor v takih količinah in s tako maso, dimenzijami, naravo in
lastnostmi, ki jih je špediter lahko predvidel oziroma pričakoval
ob podaji ponudbe ter na take okoliščine, ki omogočajo neovirano in takojšnje izvajanje manipulacij s tovorom, ne pa tudi na
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take okoliščine, ki niso običajne in na taka opravila, ki terjajo
neobičajno veliko truda ali časa.
Ta določba se smiselno uporablja tudi za posle, ki jih špediter opravi na podlagi pogodbe, sklenjene s podpisom listine.
17. člen
(Učinek ponudbe)
Špediterja ponudba ne veže, razen če je v ponudbi izrecno zapisal, da je zavezujoča. V tem primeru ponudba veže
špediterja samo do izteka roka, določenega za njen sprejem.
V kolikor ta rok ni določen, se šteje, da znaša tri delovne dni
od dne, ko je bil naročitelj s ponudbo neposredno seznanjen
oziroma mu je bila izročena, če pa mu je bila poslana, pa od
dne, ko jo je prejel.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena ponudba špediterja ne veže, če se po njeni podaji in pred njenim
sprejemom s strani naročitelja okoliščine, na podlagi katerih je
bila pripravljena, tako spremenijo, da je špediter ne bi podal,
če bi zanje vedel v času njene priprave.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko
špediter tudi po sprejemu ponudbe s strani naročitelja oziroma
po sklenitvi špedicijske pogodbe na drug način spreminja tiste
pogodbene pogoje in sestavine, ki so vezane na pogoje tretjih
oseb, na katere nima vpliva (npr. kolikor pride do poslabšanja
pogojev, pod katerimi osebe, ki so potrebne za izvršitev špedicijskih poslov, kot so npr. prevozniki, skladiščniki ali zavarovalnice, opravljajo svoje storitve, oziroma v kolikor pride do
oblastnih ukrepov ipd.). To velja tudi za zvišanje cen storitev
tretjih oseb ter negativne spremembe valutnih tečajev, carinskih
in davčnih stopenj in drugih podobnih izdatkov.
18. člen
(Sklenitev pogodbe s sprejemom ponudbe)
Pogodba na podlagi dane ponudbe špediterja je sklenjena
v trenutku, ko špediter prejme izjavo naročitelja, da ponudbo
sprejema. Ponudba velja za sprejeto le, če je bila sprejeta v
celoti. Za sprejem ponudbe se smiselno uporablja določba
21. člena teh pogojev.
Kolikor je naročitelj v izjavi o sprejemu ponudbe zapisal,
da določenih klavzul v ponudbi ne sprejema oziroma kolikor
je katerokoli od teh klavzul spremenil, se vedno šteje, da je
ponudbo zavrnil in podal novo naročilo ter da do sklenitve
pogodbe med njim in špediterjem še ni prišlo.
IV. NAROČILO (DISPOZICIJA)
19. člen
(Sklenitev pogodbe s sprejemom naročila)
V primeru, ko naročitelj špediterju posreduje naročilo za
izvedbo špedicijskih poslov, je špedicijska pogodba sklenjena
v trenutku, ko naročitelj prejme izjavo špediterja, da naročilo
sprejema, razen v primeru, če je špediter naročitelju v izjavi
sporočil, da določenih klavzul v naročilu ne sprejema oziroma,
če je te klavzule spremenil. V tem primeru se šteje, da je špediter s tem podal ponudbo naročitelju ter da do sklenitve pogodbe
med njim in naročiteljem še ni prišlo.
Molka špediterja v nobenem primeru ni mogoče šteti za
sprejem naročila.
Špediter je dolžan opraviti le posle, ki so izrecno navedeni
v naročilu, ki se ga je špediter zavezal izpolniti ter tiste posle,
ki so nujno potrebni za izpolnitev naročila. Ostalih špedicijskih
poslov ni dolžan opraviti, v kolikor pa jih opravi, je upravičen
do plačila zanje in do povračila stroškov, ki jih je pri tem utrpel
(operativnih, režijskih in drugih).
20. člen
(Vsebina naročila)
Naročilo mora vsebovati vse bistvene sestavine špedicijske pogodbe, določene v teh pogojih ter vsakokrat veljavnih
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predpisih, tako da njegov sprejem s strani špediterja omogoča
sklenitev špedicijske pogodbe, zlasti pa mora vsebovati: podatke o naročitelju in njegovem zastopniku, podatke o prejemniku
tovora, vse potrebne podatke o tovoru in njegovih lastnostih
(zlasti pa opozorila iz 25. člena teh pogojev ter natančen opis
in trgovski naziv tovora v slovenskem jeziku, podatke o količini,
kvaliteti, vsebini, dimenzijah, masi, označbah tovora, njegovi
vrednosti v času izročitve ipd.), natančno specifikacijo naročenih špedicijskih poslov, navodila glede izvedbe teh poslov
in ravnanja s tovorom, vključno z navodili, ki se nanašajo na
posebnosti v izvedbi carinskih in drugih formalnosti v zvezi z
njim, opozorilo na morebitne pravice tretjih oseb na tovoru ali
na to, da ta tovor krši ali posega v pravice tretjih oseb, pogoje
za njegovo zakonito posedovanje in manipulacije z njim, kot
tudi druge podatke, ki so potrebni za pravilno in pravočasno
izvršitev danega naročila.
Špediter podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena ni
dolžan preverjati, ima pa jih pravico preveriti, naročitelj pa mu
je izvedbo preverjanja dolžan omogočiti na lastne stroške.
21. člen
(Oblika naročila)
Naročilo se praviloma daje v pisni obliki. Naročilo, ki je
dano ustno, po telefonu ali z drugimi telekomunikacijskimi
sredstvi, mora biti praviloma potrjeno, če je le mogoče isti
dan, najpozneje pa naslednji delovni dan. Šteje se, da je bilo
naročilo podano pisno, če je bilo poslano po pošti ali če je bilo
posredovano preko telefaksa, elektronske pošte ali drugega
računalniškega sistema za elektronsko izmenjavo podatkov
v pisni obliki, primerni za trajno uporabo in je bilo mogoče
nedvoumno prepoznati naročitelja kot vir dostave podatkov.
Morebitne napake, zmote in zlorabe pri posredovanju naročila
preko telefaksa, drugega telekomunikacijskega sredstva, elektronske pošte ali drugega sistema za elektronsko izmenjavo
podatkov v pisni obliki in vse iz tega izvirajoče škode ter stroški
bremenijo izključno naročitelja. Dokazno breme o tem, da je
špediter prejel naročilo, je na naročitelju.
Če je naročilo dano ustno, po telefonu ali z drugimi telekomunikacijskimi sredstvi, ni pa bilo naknadno pisno potrjeno
v smislu prejšnjega odstavka tega člena, špediter ne odgovarja
za škodljive posledice. To velja tudi v primeru, ko je bilo ustno
dano naročilo kasneje pisno potrjeno, a se je pisno naročilo
razlikovalo od ustnega.
22. člen
(Preverjanje pristnosti podpisov in upravičenja
za podpisovanje)
Špediter ni dolžan preverjati pristnosti podpisov in žigov
na naročilu in drugih naročiteljevih dokumentih ter na dokumentih oseb, ki delujejo po navodilih naročitelja ali so iz kakršnega
koli drugega razloga udeležene pri izvedbi špedicijskega posla,
niti njihovega upravičenja za podpisovanje ali dostavo teh
dokumentov.
23. člen
(Domneva ravnanja v imenu ali po pooblastilu naročitelja)
Za osebe, za katere je na podlagi določenih dejstev
mogoče sklepati, da delujejo v imenu ali po pooblastilu naročitelja (npr. osebe, ki imajo v posesti naročiteljev tovor,
osebe, ki uporabljajo naročiteljeva vozila, ali na drug način
sporočajo, da so z njim v poslovni zvezi) oziroma za osebe,
ki se nahajajo v prostorih naročitelja, velja, da so pooblaščene za izvedbo vseh dejanj, ki jih mora izvršiti špediter in pri
katerih je potrebno določeno aktivno ravnanje naročitelja, v
kolikor so ta dejanja opravile (npr. prevzem in predaja tovora,
podpis listin, podajanje izjav ipd.). Kolikor take osebe tovrstnih
pooblastil nimajo, vse škodljive posledice, izvirajoče iz tega,
nosi izključno naročitelj.
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24. člen
(Ravnanje po naročiteljevih navodilih)
Špediter se je dolžan ravnati po naročiteljevih navodilih.
Kolikor teh navodil nima ali jih ne more dobiti oziroma v kolikor
so pomanjkljiva ali kolikor špediter ne more ravnati skladno z
njimi ali če je naročilo oziroma navodilo nečitljivo ali slabo čitljivo, očitno nepopolno, nejasno ali protislovno, ali tako postane
kasneje in ga zaradi tega ni mogoče izvesti, mora špediter
naročitelja pozvati k podaji dodatnih navodil in/ali pojasnil. Kolikor to ni mogoče ali kolikor za to ni časa, mora špediter ravnati
tako, kot to zahtevajo naročiteljevi interesi, naročitelj pa mu je
dolžan povrniti vse stroške, nastale s tem ter mu plačati dodatno plačilo za povečan obseg dela. Za podajo naročiteljevih
navodil in/ ali pojasnil se smiselno uporablja določba 21. člena
teh pogojev.
25. člen
(Obvezna opozorila v naročilu)
Naročitelj je špediterja dolžan izrecno opozoriti na vse
posebnosti tovora, ki so kakorkoli pomembne za izvajanje
naročila, zlasti pa ga je dolžan na to opozoriti, če je oziroma
so predmet naročila:
– blago, katerega vrednost znaša ali presega vrednost
2 SDR na kilogram bruto mase, oziroma blago, ki je pakirano
tako, da vrednost posameznega tovorka znaša ali presega
vrednost 666,67 SDR,
– blago, ki je nevarno za življenje ali zdravje ljudi ali živali
ali predstavlja grožnjo oziroma vir negativnih vplivov za druge
stvari ali okolje ali lahko povzroči kakršnokoli škodo,
– blago, ki se skladno z veljavnimi predpisi šteje za nevarno ali lahko tako postane; naročitelj mora špediterju posredovati njegove oznake po predpisani klasifikaciji, vso potrebno
dokumentacijo ter zahteve in navodila za manipulacije z njim
(za nevarne se štejejo zlasti, a ne izključno: eksplozivne, vnetljive in samovnetljive, lahko gorljive, radioaktivne, kužne, jedke
oziroma korozivne snovi, peroksidi, strupi),
– blago, s katerim je manipulacije mogoče opravljati le
tako, da ne pride v stik z drugim blagom,
– blago, ki zahteva posebne pogoje hrambe in ravnanja z
njim ter blago, ki terja poseben režim ohranjanja temperature,
vlažnosti ipd.,
– nakit, ure, umetnine, starine, dragi kamni ali druge
dragocenosti oziroma drage stvari, znamke, kovanci, unikatni
predmeti, zlato, srebro ali druge dragocene kovine, denar,
plačilne ali kreditne kartice, druga plačilna sredstva, hranilne
knjižice, čeki, menice, drugi vrednostni papirji, dokumenti,
– hrana, prehrambeni izdelki, alkohol in alkoholne pijače,
tobak in tobačni izdelki,
– zabavna elektronika, nosilci podatkov,
– pornografski material,
– posmrtni ostanki,
– živali (žive ali mrtve) in deli živali ter izdelki iz živali,
rastline, semena, biološke snovi,
– odpadki, odpadna olja in druge odpadne surovine,
– gabljive snovi, blago z intenzivnim vonjem,
– zdravila, kemikalije,
– orožje, strelivo,
– blago, ki je zaradi svojih lastnosti podvrženo nastajanju
škode oziroma kvaru, razkroju, lomu, rjavenju, gnitju, sušenju,
puščanju, plesni, črvivosti, delovanju mrčesa ali drugim škodljivcem,
– blago, ki je podvrženo razsipu, kalu, sušenju ali naravni
izgubi,
– blago velikega volumna (preko 3 m3 na tovorek) ali
mase (preko 1000 kg na tovorek),
– blago, ki zahteva uporabo posebne tehnike in naprav
pri izvajanju manipulacij z njim (npr. blago, ki se lahko prevaža
le po predpisih o izvajanju izrednih prevozov, blago z nesorazmerno razporeditvijo teže ipd.),
– občutljivo blago, blago s povečanjem tveganjem tatvine,
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– blago, ki bi lahko kršilo ali posegalo v pravice intelektualne lastnine tretjih oseb,
– blago, katerega lastnosti bi lahko kakorkoli negativno
vplivale na pravilno izvajanje špedicijske storitve ter drugo
blago, katerega promet je omejen oziroma dovoljen le ob izpolnjevanju posebnih pogojev, predpisanih v vsakokrat veljavnih
predpisih.
Opozorila iz prvega odstavka tega člena ter vsa navodila,
kakorkoli pomembna za izvedbo posla, morajo biti podana v
samem naročilu in sicer tako očitno, da je izključena vsaka
možnost, da bi jih špediter spregledal, poleg opozorila pa mora
naročitelj špediterja opozoriti na potrebne varnostne in druge
predpisane ukrepe v zvezi s tovorom, ki mu je bil zaupan. Zgolj
dostava dokumentov, iz katerih so razvidni podatki iz prvega
odstavka tega člena, za izpolnitev obveznosti podaje opozorila
ne zadošča. V dvomu, ali je tako opozorilo potrebno podati, se
šteje, da ga je potrebno podati.
26. člen
(Posledice opustitve podaje opozoril)
Vse stroške in škodo ter vse ostale posledice, nastale
zaradi zamolčanja ali neustreznega posredovanja podatkov
iz 20. in 25. člena teh pogojev ali nepopolne ali nepravilne
navedbe teh podatkov, je dolžan nositi naročitelj.
V primeru, če špediter ni bil seznanjen s podatki iz
25. člena teh pogojev ali z dejstvom, da je tovor obremenjen
s pravicami tretjih oseb ali da pravice tretjih oseb krši, prav
tako pa tudi v primeru, če za izvajanje špedicijskih storitev s
tovorom niso izpolnjeni vsi predpisani pogoji, pa naročitelj teh
pomanjkljivosti ne odpravi v roku 3 dni od dne, ko ga je špediter k temu pozval, oziroma v drugem pisno dogovorjenem
roku, lahko špediter odstopi od pogodbe z navadno izjavo,
poslano naročitelju:
– in tovor na naročiteljev riziko in stroške vrne naročitelju,
– če tovora ne more vrniti naročitelju ali če bi bilo tako
ravnanje povezano z nesorazmernimi stroški, lahko tovor na
naročiteljev riziko in stroške zanj uskladišči,
– kolikor ravnanje iz prejšnje alineje ni mogoče ali v kolikor bi bilo tako ravnanje povezano z nesorazmernimi stroški
ali v kolikor to terja narava tovora ali druge lastnosti, povezane
z njim, lahko tovor na naročiteljev riziko in stroške proda na
javni dražbi ali po morebitni borzni ali tržni ceni ter s kupnino
najprej poravna stroške prodaje, nato vse svoje terjatve do naročitelja iz naslova špedicijske pogodbe, preostanek pa izroči
naročitelju,
– v primeru, če tovor ogroža varnost ljudi ali premoženja
ali okolja ali če to dopuščajo oziroma zahtevajo veljavni predpisi, lahko tovor na naročiteljev riziko in stroške uniči ali z njim
ravna na drug predpisan način,
lahko pa po lastni izbiri špedicijsko storitev opravi.
Kolikor okoliščine primera ne dopuščajo odlašanja, ima
špediter pravico skladno z določbo prejšnjega odstavka tega
člena ravnati, ne da bi naročitelja predhodno pozval k odpravi
pomanjkljivosti.
Kolikor špediter storitve ne opravi, je upravičen do plačila
za opravljeno delo ter do povračila vseh stroškov, ki so mu
nastali, ali mu še bodo nastali (operativnih, režijskih in drugih,
vključno s stroški, nastalimi zaradi posebnih manipulacij z blagom) in do povračila škode, ki mu je nastala, kolikor pa storitev
opravi, pa je upravičen do dodatnega plačila iz naslova večje
zahtevnosti storitve ter do povračila vseh stroškov, ki jih je imel
pri njenem izvajanju (operativnih, režijskih in drugih).
Šteje se, da je špediter izpolnil vse svoje obveznosti
iz špedicijske pogodbe, če je skladno z določbo tega člena
organiziral vrnitev tovora naročitelju oziroma ga uskladiščil,
prodal ali uničil.
Naročitelj nima pravice od špediterja terjati odškodnine
za škodo, ki jo je sam ali kdo drug utrpel zaradi špediterjevega
ravnanja v skladu z določbo tega člena.
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27. člen
(Posledice pomanjkljivosti naročila)
Naročitelj trpi vse posledice, ki nastanejo zaradi napačnega, nepopolnega, nejasnega, nečitljivega ali slabo čitljivega,
protislovnega ali prepozno danega naročila.
28. člen
(Prepovedan tovor)
Kolikor naročitelj špediterju zaradi izvedbe špedicijskih
storitev izroči mamila, tihotapsko blago ali druge snovi ali stvari,
katerih posest oziroma promet je prepovedan, se šteje špedicijska pogodba v celoti za nično, naročitelj pa je dolžan nositi vse
posledice takega dejanja ter špediterju plačati za že opravljeno
delo, mu povrniti vso škodo (neposredno in posredno) ter mu
povrniti vse stroške, ki mu nastanejo zaradi izvajanja špedicijskih storitev v zvezi s tem tovorom (operativnih, režijskih in
drugih). Špediter je s tem tovorom dolžan ravnati skladno z
veljavnimi predpisi, vse stroške in posledice tega ravnanja pa
je dolžan nositi naročitelj.
29. člen
(Tovor, ki predstavlja grožnjo ali se kvari)
Če tovor ogroža varnost drugega blaga, premoženja,
okolja ali ljudi ali sicer predstavlja potencialni vir nastanka kakršnekoli škode, pa niso izpolnjeni pogoji za uporabo določbe
26. člena teh pogojev, je špediter v primeru, če mu naročitelj
v roku 3 dni od dne, ko ga je špediter k temu pozval, oziroma
v drugem pisno dogovorjenem roku ne posreduje ustreznih
navodil, na stroške in riziko naročitelja upravičen s tem tovorom
ravnati tako, da se ta nevarnost zmanjša oziroma odstrani.
Špediter ima pravico ta tovor tudi:
– vrniti naročitelju, če je to mogoče in smotrno, oziroma
ga
– uskladiščiti v skladišču, ki je ustrezno glede na njegovo
stanje, če pa to ni možno ali če bi bilo tako ravnanje nesmotrno,
pa ga
– prodati na javni dražbi ali po morebitni borzni ali tržni
ceni oziroma na drug primeren način ter s kupnino najprej poravnati stroške prodaje, nato vse svoje terjatve do naročitelja
iz naslova špedicijske pogodbe, preostanek pa mora izročiti
naročitelju; kolikor tovora ni mogoče vrniti naročitelju ali ga
uskladiščiti v drugem primernem skladišču ali ga prodati, ima
špediter ta tovor pravico
– na stroške in riziko naročitelja na ustrezen način uničiti.
Kolikor okoliščine primera ne dopuščajo odlašanja, ima
špediter pravico skladno z določbo prvega odstavka tega člena ravnati, ne da bi naročitelja predhodno pozval k podaji
navodil.
Določbi prvega in drugega odstavka tega člena se uporabljata tudi v primeru, ko špediter na tovoru opazi znake
kvarjenja ali druge spremembe, zaradi katerih bi se njegova
vrednost lahko zmanjšala.
Naročitelj nima pravice od špediterja terjati odškodnine
za škodo, ki jo je sam ali kdo drug utrpel zaradi špediterjevega
ravnanja v skladu z določbo tega člena.
Šteje se, da je špediter izpolnil vse svoje obveznosti
iz špedicijske pogodbe, če je skladno z določbo tega člena
organiziral vrnitev tovora naročitelju oziroma ga uskladiščil,
prodal ali uničil.
30. člen
(Izročitev listin in zagotovitev dostopa do tovora)
Naročitelj mora pravočasno izročiti špediterju vse potrebne listine in mu zagotoviti vse potrebne podatke, potrebne za
izvršitev naročila ter mu zagotoviti neoviran dostop do tovora.
Naročitelj mora špediterju listine in podatke izročiti v fizični obliki. Kolikor jih izroči s pomočjo elektronske pošte, drugih sistemov za elektronsko komunikacijo ali drugih telekomunikacijskih
sistemov, vse posledice takega ravnanja nosi sam.
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Šteje se, da naročitelj ni pravočasno izročil špediterju
potrebnih listin tudi v tistih primerih, kadar njegovi poslovni
partnerji ali druge z njegove strani določene osebe niso pravočasno izročile špediterju takšnih listin.
Vse posledice zaradi nepravilnosti, neveljavnosti, nepristnosti ali drugih pomanjkljivosti listin ali njihove neizročitve
ali nepravočasne oziroma nepravilne izročitve špediterju trpi
naročitelj. Špediter ni dolžan preverjati pristnosti ali pravilnosti
listin in za listine ne prevzema nikakršne odgovornosti. Špediter prav tako ne odgovarja za nepravilnosti ali pomanjkljivosti
listin, ki jih je sam izpolnil na podlagi netočnih ali nepopolnih
podatkov, ki mu jih je posredoval naročitelj ali oseba, ki jo je ta
za to pooblastil.
Špediter ni dolžan izročiti ali prevzeti tovora z dajanjem
garancije.
31. člen
(Plačilo stroškov in špediterjeve nagrade)
Ko naročitelj s špediterjem sklene pogodbo, se šteje, da
mu je dano tudi pooblastilo za plačilo voznin, davkov, carinskih
dajatev, trošarin, škod, odkupnin in drugih stroškov, pri čemer
za izvedbo teh plačil veljajo pravila, določena v XII. poglavju,
zlasti pa določba 70. člena teh pogojev. Riziko in vse posledice
izvedbe plačil nosi izključno naročitelj.
32. člen
(Navedba vrednosti odkupnine in sklicevanje
na INCOTERMS ali podobne klavzule)
Navedbe vrednosti odkupnine ni mogoče razlagati kot
navedbe, na podlagi katere bi lahko naročitelj skladno z določbami veljavnih predpisov uveljavljal odškodninsko odgovornost
špediterja, ki presega njegovo odgovornost po teh pogojih in
veljavnih predpisih, če naročitelj ob navedbi vrednosti odkupnine ni jasno in izrecno zapisal, da ima ta navedba tudi ta namen
in če za to niso izpolnjeni pogoji iz 83. člena teh pogojev.
Kolikor se špedicijska pogodba ali katerikoli dokument,
ki ga je naročitelj ali oseba, ki jo je ta za to pooblastil, izročil
špediterju, sklicuje na klavzule INCOTERMS ali druge podobne
klavzule, s katerimi je naročitelj uredil poslovni odnos s svojim
poslovnim partnerjem iz prodajne pogodbe ali druge pogodbe o
dobavi blaga (zlasti način delitve stroškov, povezanih z izvedbo
dostave blaga), take klavzule ne posegajo v obveznost naročitelja, da špediterju sam v celoti plača za njegovo storitev ter mu
povrne vse stroške, pa čeprav skladno z dogovorjeno klavzulo
INCOTERMS ali drugo podobno klavzulo v razmerju do svojega
poslovnega partnerja iz prodajne pogodbe ali druge pogodbe o
dobavi blaga ni dolžan nositi vseh oziroma dela stroškov, povezanih z odpravo tovora. Špediter je plačilo za svoje storitve ter
povračilo stroškov dolžan terjati od prejemnika tovora le, če se je
k temu zavezal skladno z določbo 33. člena teh pogojev.
33. člen
(Plačilo stroškov in špediterjevega plačila s strani prejemnika
tovora ter pobiranje odkupnine)
Kolikor se naročitelj in špediter pisno dogovorita, da bo
špediter povračilo stroškov in plačilo za delo terjal od prejemnika tovora, je naročitelj slednjega dolžan k temu predhodno
zavezati. V takem primeru špediter izterjavo opravlja na stroške
in riziko naročitelja tako, da obdrži pravico zahtevati plačilo od
naročitelja, če z njegovo izterjavo iz kakršnegakoli razloga ne
bi uspel od prejemnika tovora. Naročitelj je v primeru, če mu
špediter sporoči, da od naročiteljevega poslovnega partnerja
ni uspel izterjati plačila in/ali stroškov, špediterju nemudoma
dolžan te zneske plačati sam. Špediter ni dolžan podajati
nikakršnih pojasnil o razlogih za neuspešnost izterjave od
naročiteljevega poslovnega partnerja.
Dogovor med naročiteljem in špediterjem iz prejšnjega
odstavka tega člena mora biti podan tako, da je nedvoumno
jasno, da je špediter nanj pristal. Zgolj navedba na računu ali
kateremkoli drugem dokumentu, ki ga je naročitelj ali oseba, ki
jo je ta za to pooblastil, izročil špediterju, da je prejemnik tovora
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dolžan plačati špediterju za njegovo delo in mu povrniti njegove
stroške, ne pomeni, da se je špediter zavezal izterjati plačilo za
svoje delo in povračilo stroškov, ki jih je imel, od prejemnika.
Špediter je k ravnanju iz prvega odstavka tega člena zavezan le,
če špedicijska pogodba vsebuje klavzulo, da je špediter dolžan
plačilo za svoje delo in povračilo svojih stroškov terjati od prejemnika tovora. Če taka klavzula ni zapisana izrecno in s popolnim
opisom špediterjeve obveznosti, temveč le z uporabo kratic ali
drugih simbolov, velja, da je špedicijska pogodba ne vsebuje.
Določba prejšnjega odstavka tega člena se smiselno uporablja tudi za pobiranje odkupnine ob predaji tovora prejemniku
(COD).
Kolikor špediter pristane na to, da bo za naročitelja od
prejemnika tovora pobral odkupnino (COD), je upravičen sprejeti gotovino ali ček ali odkupnino pobrati z uporabo sodobnih
plačilnih metod. Dobljeni znesek je dolžan nakazati na katerikoli
naročiteljev račun ali ga izročiti naročitelju na drug način in sicer
v 8 dneh od dne, ko ga je prejel. Stroški nakazila ali izročitve
dobljenega zneska gredo v breme naročitelja, prav tako pa tudi
negativne tečajne razlike od trenutka prejema tega zneska s
strani špediterja do trenutka njegovega nakazila naročitelju, če
je naročitelj zahteval nakazilo ali izročitev dobljenega zneska v
valuti, ki ni enaka valuti, v kateri je bilo nakazilo izvedeno.
Špediter ne odgovarja za morebitne zlorabe pri izvedbi
plačila, vključno z morebitnim plačilom z nekritim čekom ali
drugim plačilom brez kritja ali s ponarejenim denarjem. Špediter odgovarja le za dostavo izterjanega zneska naročitelju,
pri čemer odškodninski zahtevki zoper njega, ki presegajo
omejitve, določene v teh pogojih, niso mogoči.
Špediter, ki izvršuje naročilo glede plačila naročiteljeve
terjatve do prejemnika tovora, ne preizkuša utemeljenosti naloga in ne prevzema poroštva.
V primeru, če prejemnik tovora odkloni plačilo kupnine, se
uporablja določba 42. člena teh pogojev.
Za storitve pobiranja plačil iz tega člena je naročitelj dolžan špediterju plačati posebno nadomestilo in mu povrniti vse
stroške, ki jih je imel v zvezi s tem.
34. člen
(Sprememba naročila)
Če naročitelj spremeni naročilo, se je špediter dolžan
ravnati po spremenjenem naročilu le, kolikor je to še mogoče.
Špediter ne odgovarja za posledice, nastale s spremembo naročila. Naročitelj je dolžan špediterju povrniti vse stroške in škodo, nastalo zaradi spremembe naročila. Špediterju v primeru
spremembe naročila pripada dodatek k prvotno dogovorjenemu
plačilu, ki ustreza obsegu dodatnega dela, ki ga je špediter imel
zaradi spremembe naročila.
35. člen
(Preklic naročila ali odstop od pogodbe)
Če naročitelj prekliče dano naročilo ali odstopi od pogodbe, je dolžan špediterju plačati za že opravljene storitve, ter mu
povrniti vse povzročene stroške, vključno s stroški, nastalimi
zaradi preklica naročila ter škodo.
36. člen
(Smiselna uporaba določb tega poglavja)
Določbe tega poglavja, razen pravil o obliki naročila iz
21. člena, se v primeru, če v posameznem členu ni izrecno
določeno drugače, smiselno uporabljajo ne glede na način,
uporabljen za sklenitev špedicijske pogodbe.
V. PREVZEM IN IZROČITEV TOVORA
37. člen
(Način prevzema in izročitve tovora)
Naročitelj je dolžan tovor špediterju izročiti skladno z
določbami teh pogojev in sicer na dogovorjenem kraju, v do-
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govorjenem času, v dogovorjenem obsegu in na dogovorjeni
način, sicer se šteje, da do izročitve ni prišlo.
Šteje se, da je bila s tem, ko je bil tovor izročen oziroma
skladno z določbami veljavnih predpisov in teh pogojev dan na
razpolago naročitelju, prevozniku ali drugi osebi, ki jo je naročitelj za to pooblastil, opravljena izročitev tovora. Špediter je
dolžan izročiti tovor prevozniku ali drugi osebi, ki jo je naročitelj
za to pooblastil, le, če ta oseba na nedvoumen način dokaže,
da ima tako pooblastilo naročitelja.
Če ni drugače pisno dogovorjeno, špediter pri prevzemu
tovora ni dolžan zagotavljati izvedbe njegovega nakladanja, pri
predaji tovora pa ne njegovega razkladanja. Kolikor špediter ali
oseba, ki deluje po naročilu, danem s strani špediterja, v takem
primeru sodeluje pri izvajanju nakladanja ali razkladanja tovora,
velja, da deluje na račun in riziko naročitelja.
Špediter ni dolžan predati tovora, v kolikor mu prejemnik
njegovega prejema ni pripravljen pisno potrditi. Špediter prav
tako ni dolžan prevzeti tovora, kolikor mu ni dana možnost, da
bi ga pregledal in osebi, od katere ga prevzema, podal pripombe v zvezi z njegovim stanjem, zamudo ali drugimi pomanjkljivostmi, znanimi pri prevzemu.
38. člen
(Prispetje poškodovanega tovora in postopek)
Če prispe v namembni kraj tovor, ki je vidno poškodovan
ali z vidnim kosovnim primanjkljajem glede na navedbe iz dokumentov, na podlagi katerih je špediter tovor upravičen prevzeti,
je špediter, če tamkaj zastopa naročitelja kot prejemnika, dolžan
brez odlašanja obvestiti naročitelja, da je tovor poškodovan ali
da je dostavljen s primanjkljajem, kakor tudi o vseh dogodkih,
ki so za naročitelja pomembni ter ukreniti vse, kar je potrebno
za obvarovanje njegovih pravic proti odgovorni osebi.
Če špediter na nekem prekladalnem kraju zastopa hkrati
pošiljatelja in prejemnika, je dolžan s skrbnostjo dobrega gospodarja varovati interese obeh in ju obveščati o svojem delu.
39. člen
(Sklenitev prevozne pogodbe s strani naročitelja)
Če je naročitelj sklenil pogodbo za prevoz tovora po
morju, je dolžan zagotoviti vse potrebne dogovore o pogojih
izkrcanja in vkrcanja, ki so običajni v zadevnih pristaniščih ter
ostale dogovore, ki so običajni za prevoz tovora po morju.
Naročitelj nosi stroške, nastale zaradi tega, ker pristaniška organizacija ali ladjar nista izpolnila pogojev za izkrcanje in
vkrcanje in drugih pogojev, ki so v pristanišču običajni.
Določbi prvega in drugega odstavka tega člena se smiselno uporabljata tudi za primere, ko je naročitelj sklenil pogodbe
za prevoz tovora z drugimi prevoznimi sredstvi.
Naročitelj nosi tudi stroške, ki so nastali zaradi zastojev
v pristanišču, ranžirni in zbirni postaji ter na drugih prometnih
točkah, pomanjkanja skladiščnega prostora, pomanjkanja prevoznih sredstev, čakanja ladje v pristanišču in drugih prevoznih
sredstev v pristaniščih in na železniških postajah ali na drugih
mestih, nadurnega dela, čakanja ob praznikih in nedeljah ter
prekinitve dela zaradi slabih vremenskih razmer ali drugih
okoliščin.
40. člen
(Špediterjeva odgovornost za obvestila prevoznikov)
Špediter ne odgovarja za obvestila ladjarja in njegovega
agenta o gibanju in prihodu ladje, kot tudi ne za obvestila drugih
prevoznikov.
41. člen
(Posledice zamude pri prevoznih in drugih manipulacijah)
Če ni izrecno drugače določeno v teh pogojih ali dogovorjeno v pisni obliki, vse posledice ovir in zamud pri prevozih
tovora, njegovem prekladanju in drugih manipulacijah z njim
ali storitvah v zvezi z njim nosi izključno naročitelj, s pravico
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regresa do povzročitelja zamude. To velja tudi za vse stroške,
nastale zaradi izvajanja manipulacij s tovorom v času, ko so te
storitve dražje (nočni čas, nedelje, prazniki in drugi dela prosti
dnevi ipd.).
Špediter ne glede na druge določbe teh pogojev v nobenem primeru ne odgovarja za ovire in zamude, nastale zaradi
okoliščin, za katere špediter ne odgovarja in okoliščin, ki se jim
špediter ni mogel izogniti oziroma jih odvrniti ali zaradi višje sile,
prav tako pa tudi ni dolžan trpeti posledic takih ovir ali zamud.
42. člen
(Ovire pri izročitvi tovora prejemniku)
Če prejemnik odkloni prevzem tovora ali če izročitev tovora iz drugih razlogov ni mogoča, je špediter dolžan o tem
obvestiti naročitelja in hkrati ukreniti vse, kar je potrebno za
skladiščenje tovora, dokler ne prejme naknadnega naročila. V
primeru, če špediter takega naknadnega naročila ne prejme v
postavljenem roku, če ta ni postavljen, pa v roku 3 dni od dne,
ko ga je zahteval, se smiselno uporablja določba 26. člena teh
pogojev.
43. člen
(Ovire za odpravo tovora)
Špediter po prejemu naročila ni dolžan preverjati, ali obstajajo zakonske ali druge ovire za odpravo tovora ter če obstajajo uvozne, izvozne, tranzitne ali druge podobne omejitve.
Morebitni stroški in škoda, ki s tem v zvezi nastanejo,
gredo v breme naročitelja.
VI. INSTRADACIJA
44. člen
(Pomanjkanje naročiteljevih navodil)
Če naročilo oziroma pogodba ne vsebuje navodil o prevozni poti, o prevoznemu sredstvu, o izvajalcih in načinu izvajanja
prevoza ter drugih manipulacij s tovorom ali storitev v zvezi z
njim, špediter ni dolžan ravnati skladno z določbo 24. člena teh
pogojev, temveč je pooblaščen, da izbere, oziroma kombinira
elemente tako, kot to v danem primeru nalagajo naročiteljevi
interesi. Ta določba ne omejuje špediterjeve pravice do odprave tovora z zbirno špedicijo.
45. člen
(Špediterjeva pravica določiti namembno postajo)
Kadar se tovor odpravlja po železnici in naročitelj navede
samo sedež in naslov oziroma prebivališče prejemnika brez
označbe namembne postaje, ima špediter, če nima možnosti,
da bi pravočasno dobil od naročitelja potrebna pojasnila, pravico tovor napotiti na tisto postajo, ki je za naročitelja najugodnejša. V tem primeru špediter ne odgovarja za izbiro postaje.
Določba tega člena se smiselno uporablja tudi za prevoze
z ostalimi prevoznimi sredstvi.
46. člen
(Zbirna špedicija)
Vse pošiljke lahko špediter odpravi z zbirno špedicijo,
razen če mu je naročitelj to izrecno pisno prepovedal. Špediter
ima pravico do razlike pri voznini, doseženi z zbirno špedicijo.
47. člen
(Potrdilo o prevzemu in odpravi tovora)
Špediter je dolžan o prevzemu in odpravi tovora izdati
naročitelju na njegovo zahtevo in stroške običajno špeditersko
potrdilo. Kolikor ni drugače dogovorjeno, s takim potrdilom potrjuje le tip blaga (osnovni opis) in število tovorkov. Kolikor tako
potrdilo vsebuje tudi druge atribute tovora, špediter za njihovo
točnost ne odgovarja, razen če je za točnost teh podatkov prevzel izrecno jamstvo in za to tudi prejel dodatno plačilo.
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(Naročiteljeva dolžnost zavezati svojega partnerja
k spoštovanju špediterjevih navodil)
Naročitelj je v prodajni pogodbi ali drugi pogodbi o dobavi
blaga dolžan zavezati svojega partnerja, da v zvezi s prevozom
blaga in drugimi manipulacijami z njim ter v zvezi z opravljanjem drugih z njim povezanih storitev upošteva navodila, ki
mu jih bo dal špediter. Špediter ne odgovarja za škodo, če se
naročiteljev partner ne ravna po njegovih navodilih.
VII. ROKI
49. člen
(Špediterjeva odgovornost za zamudo)
Špediter odgovarja za zamudo le, če se je za to izrecno
in nedvoumno zavezal z izjavo v pisni obliki in za prevzem tega
jamstva dobil tudi dodatno plačilo.
Dejstva, da naročilo vsebuje navedbo roka ali dejstva, da
je špediter naročitelju sporočil podatke o predvidenem časovnem okviru izvedbe storitve, v nobenem primeru ni mogoče
razlagati kot dokaz o tem, da se je špediter zavezal ta rok ali
časovni okvir spoštovati.
VIII. PAKIRANJE IN PRIPRAVA TOVORA NA PREVOZ
IN DRUGE MANIPULACIJE Z NJIM
50. člen
(Naročiteljeva dolžnost pakiranja in priprave tovora na prevoz
in druge manipulacije z njim)
Naročitelj oziroma njegov partner sta kot poznavalca tovora
slednjega dolžna zapakirati z uporabo kakovostnih in zanesljivih sredstev za embaliranje ob upoštevanju njegovih lastnosti,
veljavnih predpisov, lastnosti embalaže, zahtev prevozne poti,
potrebnih manipulacij in storitev v zvezi s tovorom ter zahtev prevoznega sredstva in prevoznega načina ter ga tudi sicer temeljito
pripraviti za zakonito in nemoteno izvajanje prevoza, prekladanja
ter drugih manipulacij, vključno z manipulacijami, potrebnimi za
prekladanje tovora med izvajanjem prevoza, njegovo skladiščenje in njegovo razkladanje na namembnem kraju. Tovor mora biti
pripravljen tako, da je zaščiten pred vsemi običajnimi prevoznimi
in manipulacijskimi riziki in da brez vidnih poškodb embalaže ni
mogoče doseči njegove notranjosti.
51. člen
(Prevozna in trgovska embalaža)
Embalaža, v katero je pakiran tovor, velja za prevozno
embalažo, katere izključni namen je varovanje tovora pred prevoznimi in manipulacijskimi riziki in je ni mogoče šteti za trgovsko oziroma komercialno embalažo, ki ne sme biti podvržena
poškodbam ob manipulaciji s tovorom in ki služi pakiranju blaga
za potrebe njegove izročitve končnemu uporabniku ali za druge
komercialne namene. Kolikor je tovor pakiran v komercialno
embalažo, ki se pri izvajanju prevoznih in drugih manipulacij
z njim ne sme poškodovati, ga mora naročitelj pred izročitvijo
špediterju dodatno zapakirati skladno z določbo 50. člena teh
pogojev, da se preprečijo poškodbe, do katerih pri teh manipulacijah lahko pride.
Špediter ne odgovarja za poškodbe embalaže, do katerih pride zaradi izvajanja prevoza in drugih manipulacij s
tovorom.
52. člen
(Označevanje tovorkov)
Naročitelj oziroma njegov partner sta dolžna na pregleden,
trajen in zanesljiv način označiti vsak tovorek tako, da je tovorke mogoče enostavno razločevati med seboj in jih identificirati
na prevoznih, zavarovalnih in drugih listinah, ki se uporabljajo
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pri manipulaciji s tovorom. Kolikor več tovorkov predstavlja eno
pošiljko, mora biti na vsakem tovorku to jasno označeno. Prav
tako sta naročitelj oziroma njegov poslovni partner dolžna na
vsak tovorek na pregleden in trajen način namestiti podatke o
prejemniku in druge oznake, potrebne za zagotovitev primerne,
varne in zakonite manipulacije z njim ter za pravilno izvedbo
špedicijskega posla (zlasti oznake, iz katerih je razvidno, da
gre za nevaren tovor, tovor z veliko maso, tovor, ki zahteva
poseben način manipulacije, če pa je to potrebno za zakonito in
pravilno izvedbo špedicijske storitve, pa tudi oznake, iz katerih
je razvidno, da gre za tovor, opredeljen v 25. členu teh pogojev). Vse stare oznake, ki se na tovoru nahajajo od prejšnjih
manipulacij z njim in niso več aktualne, morajo biti odstranjene
ali obdelane tako, da niso več čitljive.
53. člen
(Opozorilo na pomanjkljivosti pri pakiranju)
Če špediter ugotovi, da tovor ni pakiran ali sicer pripravljen za prevoz in izvajanje drugih manipulacij tako, kot bi
moral biti, je dolžan opozoriti naročitelja na te pomanjkljivosti,
slednji pa je to opozorilo dolžan upoštevati ter izvesti ponovno
pakiranje. Špediter ni dolžan ugotavljati takih nepravilnosti, če
ni imel možnosti izvesti pregleda pakiranja tovora.
Ta določba se uporablja tudi v primeru, ko špediter naročitelja pozove k izvedbi sprememb v načinu pakiranja ali pripravi
tovora zaradi zagotovitve lažje, varnejše ali bolj ekonomične
izvedbe špedicijske storitve v zvezi z njim. Če naročitelj ali po
njegovem pooblastilu špediter v takem primeru več tovorkov
združi v enega, se šteje, da je predmet špedicijske pogodbe
en tovorek.
Če bi zaradi čakanja na to, da naročitelj pomanjkljivosti iz
prvega odstavka tega člena odpravi, naročitelj lahko utrpel škodo, jih je špediter dolžan odpraviti sam na naročiteljev račun,
vendar ne odgovarja za morebitne posledice takega ravnanja.
Špediter ima pri odpravljanju teh pomanjkljivosti med drugim
tudi pravico razdreti s strani naročitelja pripravljene tovorke in iz
njih narediti več manjših tovorkov, pri čemer pa se za določanje
višine njegove odškodninske odgovornosti do naročitelja ne
glede na to šteje, da do povečanja števila tovorkov ni prišlo.
Špediter je dolžan pakirati tovor samo, če je to obveznost
izrecno sprejel v pisni obliki ter v primeru iz tretjega odstavka
tega člena.
Špediter ne odgovarja za posledice, ki bi lahko nastale, če
naročitelj oziroma njegov partner ne bi ravnala skladno z določbami teh pogojev, ki se nanašajo na obveznost pakiranja.
IX. UGOTAVLJANJE KOLIČINE IN KAKOVOSTI TOVORA
TER JEMANJE VZORCEV
54. člen
(Količinski prevzem in predaja tovora)
Špediter prevzema in predaja tovorke le po njihovem
številu upoštevaje navedbe na dokumentih, na podlagi katerih
jih je upravičen prevzeti ali predati in ne odgovarja za količino,
kakovost, naravo, vrednost in vsebino blaga znotraj posameznega tovorka, niti za njihovo maso, volumen ali druge atribute,
pa čeprav so ti navedeni na dokumentih.
Špediter prevzema in predaja razsut tovor in drugo nekosovno blago le skladno z navodili naročitelja in ne odgovarja za
njegovo maso, količino, vsebino, naravo ali druge atribute.
Tehtanje, merjenje in podrobnejše štetje ali pregledovanje
tovora in tovorkov se opravlja le po naročilu ter v primeru očitne
poškodbe in primanjkljaja tovora in sicer z zaračunavanjem
stroškov ter dodatnega plačila.
Špediter lahko tehta tovor tudi pri osebi, ki se ukvarja s
tem poslom.
55. člen
(Kvalitativni prevzem tovora)
Špediter ne nastopa v vlogi poznavalca tovora in ni dolžan
dajati ugovorov v zvezi z njegovim stanjem, naravo ali kvaliteto
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ali v zvezi s tem, da tovor ne ustreza specifikaciji ali vzorcem,
razen če so pomanjkljivosti tovora take, da jih ne bi mogla
spregledati nobena povprečno skrbna oseba.

in sicer na špediterjev prvi poziv ter brez kakršnihkoli omejitev,
pridržkov, pogojev ali ugovorov.

56. člen
(Jemanje vzorcev)
Špediter jemlje in odpravlja vzorce le po naročiteljevem
naročilu ali na zahtevo pristojnih državnih organov in drugih
nosilcev javnih pooblastil. Naročitelj je špediterju dolžan povrniti
vse stroške, povezane s temi opravili ter mu plačati dodatno
plačilo za njihovo izvedbo.
Špediter odgovarja le za jemanje vzorcev iz partije tovora,
ki mu je bila označena.

(Plačilo za opravljanje poslov carinskega zastopanja)

X. CARINJENJE
57. člen
(Domneva obstoja naloga za izvedbo carinskih formalnosti)
Šteje se, da je z izdajo naročila za odpravo ali prevzem
tovora, dan tudi nalog za izvedbo carinskih formalnosti, če
ni izrecno in pisno drugače dogovorjeno. Špediter je dolžan
izvajati poročanje v sistemu Intrastat le na podlagi izrecnega
pisnega naročila.
Če kraj izvajanja carinskih formalnosti ni določen v naročilu oziroma v predpisih, ga lahko določi špediter.
58. člen
(Način zastopanja)
Če ni drugače pisno dogovorjeno, v postopku izvajanja
carinskih formalnosti špediter nastopa v imenu in na račun
naročitelja (neposredno zastopanje), če pa za to niso izpolnjeni
vsi predpisani pogoji, pa v svojem imenu in na račun naročitelja (posredno zastopanje). Špediter vlaga carinske listine in
opravlja druga dejanja v carinskem postopku na podlagi naročiteljevih podatkov oziroma podatkov njegovega poslovnega
partnerja. Špediter ne odgovarja, če se podatki ne bi ujemali
z dejanskim stanjem. Naročitelj je dolžan povrniti špediterju
in njegovi odgovorni osebi s tem nastalo škodo, vključno z
vsemi naknadno odmerjenimi dajatvami in kaznimi ter stroški
postopkov in sicer na špediterjev prvi poziv ter brez kakršnihkoli
omejitev, pridržkov, pogojev ali ugovorov.
Kolikor je zoper špediterja zaradi napak v postopku carinjenja iz prejšnjega odstavka tega člena ali zaradi drugih napak, za katere špediter ne odgovarja, začet upravni, kazenski,
prekrškovni ali drug postopek, se šteje, da se ta postopek vodi
na račun naročitelja ter na njegove stroške. Naročitelj je dolžan
špediterju v takem primeru dati na razpolago vsa sredstva,
dokaze in listine, potrebne v takem postopku, ga na njegov
prvi poziv razbremeniti vseh njegovih posledic ter mu tudi sicer
nuditi vso potrebno pomoč.
59. člen
(Naročiteljeva organizacija prevoza in/ali drugih storitev
v primeru odložnih carinskih postopkov in carinskih postopkov
z ekonomskim učinkom)
Kolikor špediter za naročitelja opravlja posle carinskega
zastopanja, ne pa tudi organizacije prevoza tovora in/ali drugih
storitev, je naročitelj v primeru, ko so v zvezi s tem tovorom v
teku odložni carinski postopki in carinski postopki z ekonomskim učinkom, dolžan zagotoviti, da prevoznik in druge osebe,
ki imajo tovor v posesti, z njim in z vso carinsko ter drugo
dokumentacijo, potrebno za pravilen zaključek teh postopkov,
ravnajo skladno z veljavnimi carinskimi predpisi ter navodili
špediterja in da prevoz ter druge storitve izvedejo tako, da se ti
postopki pravočasno in na predpisan način zaključijo.
V primeru neizpolnitve obveznosti iz prvega odstavka
tega člena je naročitelj dolžan špediterju in njegovi odgovorni
osebi povrniti vso s tem nastalo škodo, vključno z vsemi naknadno odmerjenimi dajatvami in kaznimi ter stroški postopkov

60. člen
Plačilo, ki špediterju pripada za organizacijo prevoza ali
drugih storitev, še ne vključuje plačila za opravljanje poslov carinskega zastopanja. To plačilo špediterju vselej pripada poleg
plačila za organizacijo prevoza ali drugih storitev.
XI. ZAVAROVANJE TOVORA
61. člen
(Zavarovanje tovora na podlagi izrecnega naročila)
Špediter je dolžan zagotoviti zavarovanje tovora le na
podlagi izrecnega naročila za vsako posamezno odpravo. Navedba vrednosti tovora v naročilu se ne šteje kot naročilo za
njegovo zavarovanje. Prav tako z zavarovanjem ene pošiljke
ne nastane obveznost špediterja, da zavaruje poznejše pošiljke
svojega naročitelja.
V primeru, če je špediter prevzel obveznost zagotovitve
zavarovanja, se ta obveznost vselej nanaša le na sklenitev
kargo zavarovanja (zavarovanja tovora), ne pa tudi na sklenitev
drugih zavarovanj.
62. člen
(Sklenitev pogodbe o zavarovanju)
Naročilo za zavarovanje tovora mora biti podano preden
špediter začne opravljati špedicijsko storitev in mora vsebovati
jasno navedbo želenega zavarovalnega kritja ter rizikov, ki naj
jih zavarovanje zajema. Kadar v naročilu za zavarovanje ti riziki
niso navedeni, je špediter dolžan zavarovati tovor le za običajne prevozne rizike. Špediter ima pravico izbrati način sklenitve
zavarovanja in zavarovalnico po lastni presoji ter pristati na
splošne pogoje, ki jih zavarovalnica postavlja za sklenitev zavarovanja, vključno s pogoji, ki se nanašajo na običajno odbitno
franšizo, razen če mu naročitelj da drugačna pisna navodila.
Špediter ni dolžan skleniti zavarovanja, ki ne izpolnjuje pogoja
iz 65. člena teh pogojev.
Špediter je upravičen do posebnega plačila za zagotovitev
zavarovanja tovora in do povračila stroškov v zvezi s tem. Ta
določba se smiselno uporablja tudi za vse posle, ki jih špediter
opravi v zvezi s takim zavarovanjem (npr. vlaganje zahtevkov
na izplačilo zavarovalnine ipd.).
63. člen
(Posledice zaradi odsotnosti zavarovanja ali pomanjkljivosti
v zvezi z njim)
Če naročitelj ni dal naročila za zavarovanje tovora, ali pa
je naročil le delno zavarovanje, ali pa je podal napačne podatke, potrebne za zavarovanje oziroma je kako drugače onemogočil sklenitev zavarovanja ali povzročil nastanek njegovih
pomanjkljivosti, sam trpi vse škodljive posledice, ki zaradi tega
nastanejo. To velja tudi, če v primeru nastanka zavarovalnega
primera ne uveljavi svojih pravic iz zavarovanja.
64. člen
(Vloga špediterja v primeru nastopa zavarovalnega primera)
Če je špediter na podlagi naročiteljevega naročila sklenil
pogodbo o zavarovanju tovora in pride do nastopa zavarovalnega primera, je naročitelj v primeru, če zahtevek na izplačilo
zavarovalnine nasproti zavarovalnici postavi špediter, upravičen le do tistega zneska, ki ga špediter iz naslova zavarovanja
tovora prejme od zavarovalnice. Špediter s sklenitvijo pogodbe
o zavarovanju ne prevzame nikakršne odgovornosti za izplačilo
zavarovalnin za škode, ki so krite s tem zavarovanjem.
Špediter v nobenem primeru ni dolžan v imenu naročitelja
postavljati zahtevka iz prvega odstavka tega člena.
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Kolikor je špediter zavarovanje sklenil tako, da je nasproti
zavarovalnici sam nastopal kot zavarovatelj, se v primeru nastopa zavarovalnega primera šteje, da je vse obveznosti do
naročitelja v zvezi s to pogodbo izpolnil v trenutku, ko mu je
omogočil uveljavljanje pravic iz te pogodbe nasproti zavarovalnici.
65. člen
(Vsebina zavarovalne pogodbe, ki jo sklene naročitelj sam)
Če pogodbo za zavarovanje tovora sklene naročitelj sam,
je dolžan zagotoviti, da ta pogodba vsebuje klavzulo o izključitvi
regresne pravice zavarovalnice do špediterja, sicer nosi vse
stroške in škodo, ki zaradi tega nastane špediterju.

Uradni list Republike Slovenije
Če se plačilo določi na podlagi drugih podatkov in ne vrednosti tovora in špediter ugotovi, da mu je naročitelj ali oseba,
ki jo je ta za to pooblastil, sporočil napačne podatke, je špediter
upravičen na naročiteljeve stroške pridobiti prave podatke ter
nato višino plačila določiti z njihovo uporabo, naročitelju pa zaračunati tudi vso škodo, ki jo je zaradi posredovanja napačnih
podatkov utrpel.
Špediter je ne glede na druge določbe teh pogojev upravičen preverjati tržno vrednost tovora ter druge podatke o njem
tudi v drugih primerih, ko te podatke potrebuje za pravilno
izvedbo špedicijskega posla in ne le v primeru, ko jih potrebuje
za določitev višine plačila.
68. člen
(Valuta plačil)

XII. PLAČILO ZA STORITVE IN POVRAČILO STROŠKOV
66. člen
(Obveznost plačila za opravljene storitve
in povračila stroškov)
Naročitelj je špediterju dolžan plačati za vsako opravljeno
storitev ter mu povrniti vse stroške v povezavi s špedicijsko
pogodbo in njeno izvedbo (vključno s tistimi, ki se pokažejo
po tem, ko je bila celotna storitev že opravljena in je naročitelj
špediterju že poravnal vse do tedaj znane stroške v zvezi z njo;
taki stroški so npr. naknadno obračunane carinske in druge
dajatve, premalo zaračunana voznina, skladiščnina, plačilo za
podaljšani postanek ipd.).
Obveznost iz prvega odstavka tega člena ima naročitelj
tudi, če špediter iz razlogov za katere odgovarja naročitelj ali
osebe, ki delajo po njegovem naročilu, storitve ni opravil ali je
ni opravil v celoti.
Naročitelj je špediterju stroške dolžan povrniti po tem, ko
nastanejo in sicer na njegov prvi poziv, pri čemer ta določba ne
posega v špediterjevo pravico iz 70. člena teh pogojev.
Med stroške iz prvega odstavka tega člena spadajo zlasti, a ne izključno, carinske dajatve, davki in trošarine, druge
javne dajatve (tudi takse, carinske dajatve, davki, trošarine in
druge javne dajatve, ki so obračunane naknadno), zavarovalne
premije, stroški bančne garancije, prispevki generalne havarije
ter stroški za izvedbo inšpekcijskih in drugih pregledov, plačila
tretjim osebam, ki so sodelovale pri izvajanju storitev, drugi
izdatki, ki jih tretje osebe zoper špediterja uveljavljajo iz naslova posedovanja tovora na račun tretjega in drugi stroški, ki jih
špediter skladno s pogodbo ni dolžan nositi.
67. člen
(Način določanja višine plačila)
Višina plačila se določa s tarifo ali pogodbo. Kolikor ta tarifa ni dogovorjena, pogodba pa ne opredeljuje zneska plačila,
velja špediterjeva tarifa, ki je veljala v času, ko je bila posamezna špedicijska storitev opravljena.
Če se lahko plačilo po tarifi določi bodisi na podlagi mase,
volumna, dolžine, površine, števila kosov ali drugih karakteristik
tovora in ni drugačnega pisnega dogovora ali klavzule v tarifi,
se plačilo določi na podlagi kriterija, ki ga špediter uporablja v
podobnih primerih.
Če se plačilo določi v sorazmerju z vrednostjo tovora,
opredeljenega na računu ali drugi dokumentaciji, ki je špediterju izročena, mora biti vrednost na takem računu poštena in
ne sme biti zmanjšana za morebitne popuste ali druge ugodnosti. V kolikor vrednost na računu odstopa od poštene tržne
vrednosti, lahko špediter pri določanju višine plačila upošteva
pošteno tržno vrednost. Poštena tržna vrednost se določa po
borzni ceni, če take cene ni, pa po dnevnih tržnih cenah, če pa
ni ne borzne in ne dnevne tržne cene, pa na podlagi običajne
tržne vrednosti, pri čemer se kot relevanten trenutek in kraj za
določanje vrednosti upoštevata trenutek in kraj izročitve tovora
špediterju.

Naročitelj je vsa plačila špediterju dolžan opraviti v uradni
valuti Republike Slovenije.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je špediter upravičen za svoje storitve, opravljene tujemu naročitelju,
zahtevati plačilo in povračilo svojih stroškov v valuti države v
kateri je sedež naročitelja ali po dogovoru v kakšni drugi valuti.
V kolikor je plačilo in povračilo stroškov dogovorjeno v tuji
valuti, gredo vse tečajne razlike med tujo valuto in valuto, ki
je v uporabi v Republiki Sloveniji, od trenutka, ko je prišlo do
dogovora o plačilu oziroma od trenutka, ko so špediterju nastali
stroški, pa do izvedbe plačila oziroma povračila stroškov, v
breme naročitelja.
69. člen
(Rok za plačilo računa in ugovori na račun)
Špediterjev račun je potrebno plačati v roku osmih dni po
njegovi izdaji, če ni drugače dogovorjeno v pisni obliki.
Ugovore na račun je potrebno vložiti v enakem roku,
sicer se šteje, da takih ugovorov ni. V primeru zamude s plačilom špediterju pripadajo zamudne obresti v višini predpisane
obrestne mere zamudnih obresti, če pa ta obrestna mera ni
predpisana, pa v višini 15% letno.
Kadar se ugovor nanaša le na del računa, je nesporni
del računa potrebno plačati v roku osmih dni od dne njegove
izdaje.
70. člen
(Predujem)
Špediter ima pravico od naročitelja kadarkoli zahtevati
predujem za plačilo vseh pričakovanih stroškov ali pa zagotovitev brezpogojne bančne garancije prvovrstne banke s
sedežem v Republiki Sloveniji, unovčljive brez ugovora na prvi
poziv špediterja za znesek pričakovanih stroškov. V primeru
špediterjevega dvoma v plačilno sposobnost naročitelja se ta
določba uporablja tudi za izvedbo plačila za opravljeno špedicijsko storitev. Ta določba ne posega v pravico špediterja,
da namesto predujma ali bančne garancije pristane na drug
ustrezen način zavarovanja njegovih terjatev (npr. poroštvo,
zastava, menica ipd.).
V primeru, če naročitelj odkloni plačilo predujma ali zagotovitev bančne garancije oziroma zagotovitev druge oblike
zavarovanja, če je špediter nanjo pristal v pisni obliki ter v
primeru, če naročitelj odkloni izvedbo plačila, zapadlega v času
veljavnosti pogodbe, ima špediter v primeru, če naročitelj ne
ravna skladno z določbo prvega odstavka tega člena niti v roku
8 dni od dne, ko ga je k temu pozval, oziroma v krajšem roku,
če tak rok terjajo okoliščine primera, brez kakršnihkoli posledic
zanj pravico nemudoma odstopiti od pogodbe z navadno izjavo, poslano naročitelju, pri čemer pa ohrani pravico do plačila
za opravljeno delo ter pravico do povračila vseh stroškov. Če
špediter ne izkoristi pravice do odstopa od pogodbe, ni dolžan
izpolnjevati špedicijske pogodbe, dokler ne prejme predujma
ali bančne garancije ali druge oblike zavarovanja, na katero je
pripravljen pristati, če pa špedicijsko pogodbo izpolni, pa vse
posledice takega ravnanja bremenijo izključno naročitelja.

Uradni list Republike Slovenije
71. člen
(Špediterjevo zalaganje lastnih sredstev za naročitelja)
Kadar špediter pri izvršitvi naročila založi lastna sredstva,
je upravičen do posebnega plačila za to opravilo ter do provizije
za založena sredstva, katere višina se določa s tarifo, oziroma
po sporazumu z naročiteljem. Če take tarife ali sporazuma ni, je
špediter upravičen do provizije v višini 12% letno, računano od
vrednosti založenih sredstev od trenutka, ko so bila založena,
do trenutka, ko nastopi naročiteljeva dolžnost za njihovo povračilo špediterju, če pa je špediter za zagotovitev založitve moral
najeti kredit, pa je upravičen do povračila vseh stroškov, ki jih
je imel s takim kreditom, pri čemer tako povračilo v nobenem
primeru ne more biti nižje od 12% letno, računano od vrednosti
založenih sredstev.
XIII. ODGOVORNOST ŠPEDITERJA
72. člen
(Dolžnostno ravnanje)
Špediter je ob vsaki priložnosti dolžan ravnati tako, kot to
nalagajo naročiteljevi interesi in kot dober gospodarstvenik.
73. člen
(Odgovornost špediterja za druge in omejitev
odgovornosti drugih)
Špediter odgovarja le za izbiro prevoznika ter za izbiro
drugih, s katerimi je v izpolnjevanju naročila sklenil pogodbo
(uskladiščenje, prekladanje, sortiranje, pakiranje, zavarovanje
tovora, ipd.), ne pa tudi za njihovo delo, razen v primerih iz
določbe tretjega odstavka 5. člena teh pogojev.
Določbe teh pogojev o odgovornosti špediterja se smiselno uporabljajo tudi za odgovornost oseb, ki so delovale za
špediterja ali jih je špediter pritegnil k izvrševanju špedicijske
pogodbe ter za zahtevke naročitelja in tretjih do teh oseb. Kumulativna odgovornost špediterja in teh oseb ne more preseči
zneska, do katerega je omejena odškodninska odgovornost
špediterja.
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– neizročitve ali nepravočasne izročitve tovora s strani
naročitelja,
– izročitve tovora v nasprotju z dogovorom,
– drugih dejanj ali opustitev naročitelja, njegovih izpolnitvenih pomočnikov in oseb, ki jih on najame ali oseb, ki imajo
pravico razpolagati s tovorom,
– naročiteljevega nespoštovanja določb veljavnih predpisov, teh pogojev, pogodbe ter navodil špediterja in drugih oseb,
ki jih je špediter pooblastil za dajanje navodil,
– manipulacij s tovorom, nakladanja, zlaganja ali razkladanja tovora in drugih dejanj, povezanih s tovorom, ki jih opravi
naročitelj ali njegovi izpolnitveni pomočniki,
– višje sile, vremenskih razmer in pojavov, naravnih in
drugih nesreč, požara, stavk, zaustavitve ali izključitve delovne
sile, zaustavitve, zaplembe ali zasega tovora, ostalih oblastnih
ukrepov, odredb ali priporočil državnih organov ali drugih nosilcev javnih pooblastil, administrativnih ali pravnih ovir, nemirov,
uporov, revolucij, spopadov, vojne, nasilnih dejanj, ropov ali
tatvin,
– ravnanja skladno z veljavnimi predpisi, špedicijsko pogodbo in/ali temi pogoji,
– drugih dejstev, vzrokov ali dogodkov, ki so kot ekskulpacijski razlogi opredeljeni v veljavnih predpisih ter dejstev,
vzrokov ali dogodkov, za katere špediter ne odgovarja ali dogodkov, ki se jim špediter ni mogel izogniti in njihovih posledic
ni mogel preprečiti.
Če obstaja možnost, da je škoda nastala zaradi katerekoli
od okoliščin, naštetih v prvem odstavku tega člena, se šteje, da
je nastala zaradi nje.
Špediter ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi svetovanja ali dejanj, ki jih je za naročitelja opravil brezplačno.
Špediter ne odgovarja za nepravilno obračunane voznine
ter carinske in druge javne davščine.
76. člen
(Nemožnost izpolnitve špedicijske pogodbe)

Špediter ima vselej pravico sam opraviti prevoz tovora
in/ali vse druge posle, potrebne pri izvajanju špedicijske storitve. V takem primeru ima pravice in obveznosti, ki izhajajo
iz predpisov oziroma so običajne za opravljanje tovrstnih poslov.
Če je špediter po naročilu izrecno ali molče pooblaščen
zaupati izpolnitev naročila drugemu špediterju ali če je to v
naročiteljevem interesu, je odgovoren samo za izbiro drugega
špediterja. Šteje se, da ima špediter tako pooblastilo zlasti,
vendar ne izključno, v primeru organizacije zbirne špedicije
ter v primeru, ko je del posla potrebno izvesti na območjih ali
področjih, ki jih špediter s svojo poslovno mrežo ne pokriva
neposredno, jih pa pokriva drug špediter ali na področjih, ki
jih zaradi ugodnejšega položaja na trgu bolj učinkovito pokriva
drug špediter.

Kolikor špediter zaradi kateregakoli dogodka ali okoliščine iz prvega odstavka 75. člena ali lastnosti tovora ali drugih dogodkov, na katere nima vpliva, ne more izpolniti svojih
obveznosti iz špedicijske pogodbe, pa so ovire take, da jih je
mogoče odpraviti, lahko naročitelja pozove, da mu v roku 3 dni
po prejemu poziva poda navodila za njihovo odpravo, pri čemer
ima v primeru, če takih navodil ne prejme, ali v primeru, če na
prejem takih navodil ne more čakati, ovire pravico na riziko in
stroške naročitelja odpraviti sam.
V primeru, če so ovire take, da jih ni mogoče odpraviti, je
špediter prost svojih obveznosti iz špedicijske pogodbe, mora
pa naročitelju na njegov riziko in stroške dati tovor na razpolago
oziroma ga uskladiščiti, če pa to ne bi bilo mogoče ali smotrno,
pa ga ima pravico prodati po borzni ali tržni ceni ter s kupnino
najprej poravnati stroške prodaje, nato vse svoje terjatve do naročitelja iz naslova špedicijske pogodbe, preostanek pa izročiti
naročitelju. V takem primeru se obveznosti strank špedicijske
pogodbe presojajo po pravilih o nemožnosti izpolnitve.
Kolikor so ovire zgolj začasne narave, špediterjeve obveznosti v času njihovega trajanja mirujejo. Šteje se, da so ovire
začasne narave, če njihovo trajanje ne presega 15 dni.

75. člen

77. člen

(Primeri, v katerih je špediterjeva odgovornost izključena)

(Naročiteljeva dolžnost obvarovati špediterja pred zahtevki
tretjih oseb in posledicami izvrševanja špedicijske pogodbe)

74. člen
(Špediter kot izvajalec prevoza ali drugih storitev)

Špediter ne odgovarja za škodo in ni dolžan trpeti nikakršnih posledic, nastalih zaradi:
– hib ali narave tovora (vključno z običajnim razsipom,
kalom in kvarom, sušenjem, puščanjem, razkrojem, lomom,
rjavenjem, izgubo teže ali prostornine, črvivostjo, gnitjem, plesnivostjo, delovanjem mrčesa ali drugih škodljivcev ipd.),
– nepravilnega ali pomanjkljivega pakiranja oziroma priprave tovora,
– upoštevanja navodil in podatkov v zvezi s tovorom, ki jih
je dobil od naročitelja ali osebe, ki jo je ta za to pooblastil,

Naročitelj je špediterja in vse njegove zastopnike, pooblaščence in druge osebe, ki delujejo po njegovem naročilu ali v
njegovem imenu, v primeru, ko špediter nastopa v imenu in na
račun naročitelja oziroma v svojem imenu in na račun naročitelja, dolžan obvarovati pred vsemi zahtevki tretjih oseb (vključno
z državo in drugimi nosilci javnih pooblastil) in na njihov prvi
poziv vstopiti namesto njih v vse postopke, ki jih tretje osebe
sprožijo zoper njih ter jih obvarovati pred vsemi negativnimi posledicami, ki jih utrpijo v povezavi z izpolnjevanjem špedicijske
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pogodbe in jih skladno z določbami veljavnih predpisov, teh
pogojev in pogodbe niso dolžni trpeti.
Določba prejšnjega odstavka tega člena se uporablja tudi
v primeru, ko špediter nastopa v svojem imenu in na svoj račun
in v drugih primerih, če je postavitev teh zahtevkov ali začetek
teh postopkov povzročila naročiteljeva kršitev veljavnih predpisov, katerekoli določbe špedicijske pogodbe ali teh pogojev ali
dejstvo, da je špediter ravnal skladno z navodili naročitelja ali
osebe, ki jo je ta za to pooblastil oziroma če je postavitev teh
zahtevkov ali začetek teh postopkov povzročil dogodek, za katerega odgovarja naročitelj. Določba prejšnjega odstavka tega
člena se vselej uporablja tudi v primerih, ko špediter skladno z
določbami veljavnih predpisov, pogodbe in teh pogojev ni dolžan izpolniti teh zahtevkov tretjih oseb, zlasti pa v primerih obveznosti plačila carinskih in davčnih obveznosti, trošarin, drugih
javnih dajatev, obveznosti do bank in zavarovalnic, prispevkov
generalne havarije, obresti, kazni, odškodnin ipd.
Naročitelj je špediterju dolžan na njegov prvi poziv povrniti škodo, ki jo slednji utrpi zaradi naročiteljevega ravnanja
v nasprotju z veljavnimi predpisi, pogodbo ali temi pogoji ali
zaradi tovrstnega ravnanja osebe, ki deluje po naročiteljevem
navodilu.

Uradni list Republike Slovenije
Kolikor se v primeru poškodbe, uničenja ali izgube tovora določil katerekoli konvencije ali nacionalne zakonodaje
ali drugega predpisa iz prvega odstavka tega člena ne da
uporabiti, ali kolikor tak predpis ne obstaja, ali kolikor obstaja, pa ne vsebuje določb o omejitvi višine odgovornosti,
oziroma kolikor se mesta nastanka škode in s tem določitve
konvencije ali nacionalne zakonodaje ali drugega predpisa
iz prvega odstavka tega člena ne da z gotovostjo določiti,
je odgovornost špediterja omejena na znesek 5 SDR na
kilogram bruto mase poškodovanega, uničenega ali izgubljenega tovora, v primeru multimodalnega prevoza, če v
predpisih, ki ga urejajo, ni določeno drugače, pa na znesek
2 SDR na kilogram bruto mase poškodovanega, uničenega
ali izgubljenega tovora.
Če ni določeno drugače, odškodnina iz tega naslova ne
more preseči zneska 25.000 SDR na posamezen škodni dogodek oziroma več škodnih dogodkov, ki imajo isti vzrok škode.
Kolikor pride do popolne oziroma delne poškodbe, uničenja ali izgube tovora, naročitelj nima pravice do odškodnine
iz naslova zamude, temveč izključno pravico do odškodnine,
določene v tem členu, če so za to izpolnjene vse predpostavke,
določene v veljavnih predpisih in teh pogojih.

78. člen

81. člen

(Vodenje postopkov za naročitelja)

(Obseg špediterjeve odgovornosti v primeru zamude)

Špediter je dolžan vlagati reklamacije, pritožbe, odškodninske zahtevke in voditi razne formalne postopke v korist
naročitelja le, če to naročitelj izrecno zahteva. V tem primeru
je naročitelj dolžan izročiti špediterju vse potrebne prevozne,
carinske in druge listine ter mu posredovati vse potrebne informacije, potrebne za vložitev reklamacije.
Špediter postopke iz prejšnjega odstavka tega člena vodi
na račun, stroške in riziko naročitelja ter je upravičen do posebnega plačila iz tega naslova.

Kolikor je špediter prevzel zavezo za spoštovanje roka,
je njegova odgovornost za zamudo omejena na višino, ki jo
določa posamezna konvencija ali nacionalna zakonodaja ali
drug predpis, ki ureja vrsto prevoza oziroma manipulacije ali
storitve, pri kateri je do zamude prišlo.
Kolikor se določil katerekoli konvencije ali nacionalne
zakonodaje ali drugega predpisa iz prvega odstavka tega člena
ne da uporabiti, ali kolikor tak predpis ne obstaja, ali kolikor
obstaja, pa ne vsebuje določb o omejitvi višine odgovornosti,
ali v primeru multimodalnega prevoza, če v predpisih, ki ga
urejajo, ni določeno drugače, oziroma kolikor se mesta, kjer
je nastal razlog za zamudo in s tem določitve konvencije ali
nacionalne zakonodaje ali drugega relevantnega predpisa ne
da z gotovostjo določiti, je odgovornost špediterja omejena na
dvakratnik zneska plačila, ki ga je prejel za opravljeno delo v
zvezi z organizacijo špedicijskega posla, pri katerem je prišlo
do zamude, pri čemer se v primeru zamude pri izvedbi špedicijskega posla v zvezi z delom tovora kot relevantni znesek
plačila šteje del plačila, ki ustreza razmerju med količino pravočasno dostavljenega in z zamudo dostavljenega tovora. Kolikor
ni določeno drugače, odškodnina za zamudo ne more preseči
zneska 25.000 SDR na posamezen škodni dogodek oziroma
več škodnih dogodkov, ki imajo isti vzrok škode.
V primeru, ko je škodo povzročila oseba, za katero špediter odgovarja, špediterjeva odgovornost v nobenem primeru ne
more preseči obsega odgovornosti, ki je določen za to osebo,
če je ta obseg manjši od obsega špediterjeve odgovornosti,
določenega v teh pogojih.

79. člen
(Omejitev špediterjeve odgovornosti)
Kolikor je temelj špediterjeve odgovornosti nedvomno
dokazan, špediter v mejah, določenih v teh pogojih, odgovarja
le za navadno premoženjsko škodo (zmanjšanje premoženja),
ne pa tudi za nematerialno škodo, izgubljeni dobiček ali dohodek oziroma prihodek in morebitne druge škode, ki jih je utrpel
naročitelj ali njegov poslovni partner, kot so zlasti, a ne izključno
stroški za izvedbo nadomestnih storitev, izgubljeni dohodek
zaradi nemožnosti uporabe, zamudne obresti, pogodbene in
druge kazni, druge odmene, ki jih je moral plačati, škoda zaradi
obratovalnega zastoja, izguba tržišča, posla, poslovne priložnosti ali poslovnega partnerja, škoda zaradi okrnitve ugleda ali
dobrega imena ter druge posredne in posledične škode.
80. člen
(Obseg špediterjeve odgovornosti v primeru poškodbe,
uničenja ali izgube tovora)
Kolikor je špediter odgovoren za poškodbo, uničenje ali
izgubo tovora, je njegova odgovornost omejena na višino, ki jo
določa posamezna konvencija ali nacionalna zakonodaja ali
drug predpis, ki ureja vrsto prevoza oziroma manipulacije ali
storitve, pri kateri je do poškodbe, uničenja ali izgube tovora prišlo. V primeru, ko je škodo povzročila oseba, za katero špediter
odgovarja, špediterjeva odgovornost v nobenem primeru ne
more preseči obsega odgovornosti, ki je določen za to osebo,
če je ta obseg manjši od obsega špediterjeve odgovornosti,
določenega v teh pogojih.
Če ni drugače dogovorjeno oziroma če drugače ne izhaja
iz veljavnih predpisov, se v primeru, ko špediter ne poda izjave,
da je tovor izgubljen, šteje, da je prišlo do izgube tovora, če
slednji ni bil dostavljen prejemniku v roku 30 dni od dne, ko bi
moral biti dostavljen, če pa dostavni rok ni bil dogovorjen, pa v
roku 90 dni od dne, ko ga je špediter prevzel.

82. člen
(Obseg špediterjeve odgovornosti v ostalih primerih)
Kolikor je špediter skladno z veljavnimi predpisi in temi
pogoji odgovoren za škodo, ki se ne kaže v poškodbi, uničenju
ali izgubi tovora ali v zamudi, je njegova odgovornost omejena
na dvakratnik zneska plačila, ki ga je prejel za opravljeno delo v
zvezi z organizacijo špedicijskega posla, pri čemer pa ne more
preseči zneska 25.000 SDR na posamezen škodni dogodek
oziroma več škodnih dogodkov, ki imajo isti vzrok škode.
Kumulativna odgovornost špediterja za poškodbo, uničenje, izgubo tovora ter za zamudo in ostale škode ne glede na
druge določbe teh pogojev ne more preseči vrednosti poškodovanega, uničenega oziroma izgubljenega tovora.
Omejitev iz prejšnjega odstavka tega člena velja tudi za
skladiščenje.

Uradni list Republike Slovenije
83. člen
(Razširitev špediterjeve odgovornosti)
Špediter lahko sprejme odgovornost, ki presega omejitve,
določene v veljavnih predpisih in teh pogojih. Sprejem take odgovornosti je veljaven in za špediterja zavezujoč le pod pogojem, da je bil dan v obliki pisne klavzule, v kateri je bila špediterjeva odgovornost jasno in opisno opredeljena in pod pogojem,
da je špediter jasno izjavil, da tako odgovornost sprejema ter
za njen prevzem prejel dodatno plačilo. Če taka klavzula ni bila
zapisana izrecno in s popolnim opisom špediterjeve obveznosti
ter na način, iz katerega je nesporno razvidno, da je špediter
pristal na razširitev svoje odgovornosti, temveč je bila zapisana
le z uporabo kratic ali drugih simbolov, velja, da je špedicijska
pogodba ne vsebuje. Navedbe zneskov v špedicijski pogodbi ni
mogoče šteti kot navedbe višine špediterjeve odgovornosti, če
ni ob njih izrecno in nedvoumno zapisana špediterjeva izjava,
da ti zneski predstavljajo zgornjo mejo njegove odgovornosti.
84. člen
(Delna poškodba, uničenje ali izguba tovora)
V primeru delne poškodbe, uničenja ali izgube tovora je
odgovornost špediterja omejena le na poškodovani, uničeni ali
izgubljeni del tovora.
V primeru iz prvega odstavka tega člena se kot škoda
šteje le škoda, ki jo predstavlja poškodovani del tovora, ne pa
tudi zmanjšanje vrednosti preostalega dela tovora, do katerega
pride zaradi poškodovanja njegovega dela.
85. člen
(Vrednost poškodovanega, uničenega ali izgubljenega tovora)
Vrednost poškodovanega, uničenega ali izgubljenega
tovora se ugotavlja skladno z določbami uporabljene konvencije ali nacionalne zakonodaje ali drugega predpisa iz prvega
odstavka 80. člena teh pogojev. V kolikor vrednosti poškodovanega ali uničenega tovora ni mogoče ugotoviti na ta način,
se šteje, da je njegova vrednost enaka vrednosti, navedeni v
računu ali drugih listinah, ki so bile špediterju izročene zaradi
izvedbe špedicijskega posla. Če takega računa ali drugih listin
ni, se vrednost tovora določi po borzni ceni, če take cene ni,
pa po dnevnih tržnih cenah, če pa ni ne borzne in ne dnevne
tržne cene, pa na podlagi običajne tržne vrednosti tovora iste
vrste in kakovosti, pri čemer se kot relevanten trenutek in kraj
za določanje vrednosti vzameta trenutek in kraj izročitve tovora
špediterju.
Špediterjeva odgovornost ne glede na druge določbe teh
pogojev v nobenem primeru ne more preseči zneska, ki bi ga
naročitelj v primeru pravilne izvedbe špedicijske storitve dobil
od prejemnika tovora, vsekakor pa ne more preseči vrednosti
poškodovanega, uničenega ali izgubljenega tovora.
Vse stroške, povezane z ugotavljanjem škode in njene
višine je dolžan nositi naročitelj.
86. člen
(Prepustitev poškodovanega ali uničenega tovora špediterju)
V kolikor je špediter dolžan plačati odškodnino za poškodovan ali uničen tovor v višini, enaki vrednosti tovora, lahko
pred izplačilom odškodnine zahteva, da mu naročitelj izroči
oziroma prepusti poškodovan tovor.
87. člen
(Roki, v katerih mora naročitelj pregledati tovor
in podati ugovore)
Če naročitelj ali oseba, ki jo je naročitelj za to pooblastil,
od špediterja ali osebe, ki jo je ta za to pooblastil, prevzame
tovor, ne da bi ga v navzočnosti te osebe ali špediterja natančno pregledal in najkasneje ob prevzemu podal pridržke in ugovore ter specificiral izgubo in škodo, ki jo je mogoče ugotoviti
ob prevzemu, pisne pridržke, ugovore in specifikacijo glede
izgube ali škode, ki je ni mogoče ugotoviti ob prevzemu, pa v
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7 dneh od dne, ko je bil tovor prevzet, se šteje, da je bil tovor
prevzet brez napak, da je škoda na njem nastala po tem, ko ga
je špediter predal ter da je špediter pravilno in v celoti izpolnil
vse svoje obveznosti.
Če naročitelj v roku 21 dni od izteka roka iz drugega odstavka 80. člena teh pogojev špediterju ne poda pridržkov in
ugovorov ter specifikacije izgube in škode zaradi izgube tovora,
se šteje, da je bil tovor prejemniku predan brez napak ter da
do izgube tovora ni prišlo. V primeru delne izgube se uporabi
določba prvega odstavka tega člena.
Določba drugega odstavka tega člena se uporablja tudi
v primeru, če naročitelj v primeru, ko je špediter prevzel odgovornost za spoštovanje roka, špediterju v roku 21 dni od
dne, ko se je ta rok iztekel, ne poda pridržkov in ugovorov ter
specifikacije izgube in škode, nastale zaradi špediterjevega
nespoštovanja roka.
Ostale napake špediterja, ki se ne nanašajo na poškodovanje, uničenje ali izgubo tovora oziroma na zamudo, mora
naročitelj grajati v roku 7 dni od dne, ko je špediter opravil
naročeno storitev oziroma bi jo moral opraviti, sicer se šteje,
da je špediter storitev opravil brez napak.
88. člen
(Roki, v katerih mora naročitelj podati ugovore v zvezi
z napakami tretjih oseb, za katere odgovarja špediter)
Ne glede na druge določbe teh pogojev je naročitelj dolžan pridržke in ugovore v zvezi z napakami, ki so jih zagrešile
osebe, za katere odgovarja špediter, podati in svoje zahtevke
do špediterja iz tega naslova postaviti v takih rokih, da špediterju po njihovem prejemu skladno z veljavnimi predpisi ostane
dovolj časa za uveljavljanje svojih regresnih zahtevkov do teh
oseb pred pristojnim sodiščem ali drugim organom, pri čemer ta
čas ne more biti krajši od 7 dni. V kolikor naročitelj te obveznosti ne izpolni in špediter zaradi tega ne uspe ali ne more uspeti
s svojim regresnim zahtevkom do odgovorne osebe, naročitelj
ni upravičen do odškodnine od špediterja, če pa jo je že prejel, pa jo je špediterju dolžan povrniti skupaj s pripadajočimi
zakonskimi zamudnimi obrestmi od trenutka njenega prejema
do njenega vračila.
89. člen
(Oblika in vsebina ugovora)
Naročitelj mora pridržke, ugovore ter specifikacije iz 87. in
88. člena teh pogojev vselej podati pisno, v njih pa mora navesti
dejstva, s katerimi jih utemeljuje ter jih opremiti z dokazi, na
katere se opirajo. Dokazno breme, da je izpolnil to obveznost
v rokih, določenih v 87. in 88. členu teh pogojev, je na naročitelju.
XIV. ZASTAVNA IN PRIDRŽNA PRAVICA
90. člen
(Špediterjeva zastavna in pridržna pravica)
Za zavarovanje plačila svojih terjatev, nastalih v zvezi s
špedicijsko pogodbo, ima špediter pod pogoji, določenimi v
veljavnih predpisih, zastavno pravico in pridržno pravico na
tovoru, ki mu je bil izročen, vse dokler ga ima v posesti ali
dokler ima v rokah listino, ki mu omogoča razpolaganje z njim.
Ta pravica se razteza tudi na denar, ki ga špediter prejme ob
izročitvi tovora prejemniku (COD) oziroma druge zneske ali
stvari, ki jih špediter prejme v zameno za tovor (npr. zneske, ki
jih prejme ob prodaji tovora, ki jo izvede sam).
Špediterjeva zastavna in pridržna pravica iz prejšnjega
odstavka tega člena se raztezata tako na terjatve do naročitelja
iz naslova špedicijske pogodbe, na podlagi katere ima v posesti
tovor, kot tudi na terjatve do naročitelja iz naslova vseh ostalih
špedicijskih pogodb, ki jih je v preteklosti sklenil z njim in jih že
izvršil. Šteje se, da je v trenutku sklenitve špedicijske pogodbe
sklenjena tudi zastavna pogodba ter da zastavna pravica na-
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stane v trenutku, ko je špediterju izročen tovor oziroma listina,
na podlagi katere ga je špediter upravičen prevzeti.
Špediter ima v primeru neplačila terjatve s strani naročitelja ob njeni zapadlosti pravico tovor, na katerem ima zastavno
ali pridržno pravico iz prvega odstavka tega člena, prodati
izvensodno in sicer skladno s predpisi, ki urejajo obligacijska
in stvarnopravna razmerja.
XV. SKLADIŠČENJE
91. člen
(Kdaj špediter organizira oziroma izvaja skladiščenje)
Špediter je dolžan organizirati skladiščenje tovora oziroma ga izvesti sam le na podlagi izrecnega naročiteljevega
naročila, lahko pa ga organizira ali izvede tudi brez takega
naročila in sicer v vseh primerih, določenih v teh pogojih in
veljavnih predpisih, v primerih, ko je to potrebno ob izvajanju
premeščanja tovora in drugih manipulacij ali storitev v zvezi z
njim, v primeru zbirne špedicije, v primeru, ko je to potrebno
zaradi opravljanja carinskih formalnosti ter v vseh drugih primerih, ko je skladiščenje kakorkoli potrebno ali smotrno zagotoviti
zaradi izvedbe špedicijske storitve.
92. člen
(Določitev podrobnosti v zvezi s skladiščenjem)
Špediter je upravičen izbrati tip in lokacijo skladišča, skladiščnika ter določiti vse ostale podrobnosti v zvezi s skladiščenjem, kolikor mu naročitelj ne poda drugačnih pisnih navodil.
To špediterjevo upravičenje se nanaša tudi na premeščanje
tovora v času skladiščenja iz prvotnega skladišča v drugo skladišče, pri čemer je naročitelj špediterju dolžan povrniti stroške,
povezane s takim premeščanjem, če je bilo slednje izvedeno
na naročiteljevo zahtevo ali z namenom zaščite naročiteljevih
interesov ali iz razlogov za katere špediter ne odgovarja ali na
podlagi veljavnih predpisov ali oblastnih ukrepov.
Skladiščenje se upoštevaje lastnosti tovora lahko izvaja
tudi na prostem, razen če naročitelj to izrecno prepove v pisni
obliki ali če tak način skladiščenja za tovrsten tovor ni običajen.
93. člen
(Čas trajanja skladiščenja)
Kolikor čas trajanja skladiščenja med špediterjem in naročiteljem ni dogovorjen, se šteje, da znaša 3 mesece ter
da se v primeru, če nobena stranka najpozneje 14 dni pred
iztekom tega 3‑mesečnega obdobja pisno ne sporoči drugi
stranki, da tega ne želi, vselej molče podaljša za novo obdobje
3 mesecev.
94. člen
(Špediterjeva odgovornost za skladiščenje
v posebnih primerih)
Kolikor špediter organizira skladiščenje tovora oziroma ga
izvaja sam iz razlogov, določenih v 26., 29., 42., 76. in 95. členu
teh pogojev ali iz drugih razlogov, za katere odgovarja naročitelj
ali druga oseba, ki deluje po naročiteljevem naročilu, tako skladiščenje poteka izključno na stroške in riziko naročitelja.
95. člen
(Tovor, ki predstavlja grožnjo ali se kvari)
V primeru, če špediter na tovoru opazi znake kvarjenja
ali druge spremembe oziroma lastnosti, zaradi katerih bi se
njegova vrednost lahko zmanjšala ali bi lahko nastala škoda na
drugem blagu, skladiščnih prostorih, okolju, drugem premoženju ali zaradi katerih bi lahko bilo ogroženo življenje ali zdravje
ljudi ali zaradi katerih bi lahko nastala kakršnakoli druga škoda,
se smiselno uporablja določba 29. člena teh pogojev.
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96. člen
(Ohranjanje tovora v prvotnem stanju)
Špediter je tovor v skladišču dolžan ohranjati v stanju, v
kakršnem je bil v trenutku uskladiščenja, vendar le v obsegu, ki
je v sorazmerju s plačilom, do katerega je upravičen iz naslova
skladiščenja.
Če v trenutku izskladiščenja tovor ni v takem stanju, pa so
spremembe na njem take, ki običajno nastanejo ob njegovem
prevzemu v skladišče, v času izvajanja skladiščenja, izdaji iz
skladišča in pri izvajanju drugih manipulacij z njim v skladišču
(kot so npr.: kalo, razsip, naravni kvar, lom in druge spremembe na njem), se šteje, da je špediterjeva obveznost iz prvega
odstavka tega člena izpolnjena.
Špediter nastanka sprememb na tovoru iz drugega odstavka tega člena ni dolžan sporočati naročitelju.
97. člen
(Naročiteljeva pravica pregledovanja načina skladiščenja
in jemanja vzorcev)
Naročitelj ima v rednem delovnem času skladišča pravico
pregledovati način skladiščenja ter nanj podajati pripombe, če
pogoji, po katerih posluje skladiščnik, ne določajo drugače.
Kolikor to pravico izkoristi, pa pripomb na način skladiščenja
ne poda takoj, ko je to mogoče, čeprav bi jih lahko, načina
skladiščenja ne more več grajati ob prevzemu tovora.
Naročitelj nima pravice sam izvajati nikakršnih manipulacij
s tovorom v skladišču, razen v kolikor mu skladiščnik to dovoli.
Ta določba se ne nanaša na pravico naročitelja do jemanja
vzorcev uskladiščenega tovora.
Špediter ima vselej pravico biti prisoten ob izvajanju pregleda ali manipulacij iz prvega in drugega odstavka tega člena
ter pravico zahtevati, da se o vsaki aktivnosti v zvezi s tovorom
v skladišču, ki jo opravi naročitelj, naredi zapisnik. Za vso škodo, nastalo zaradi take aktivnosti in za vso škodo, ki jo naročitelj
in osebe, ki delujejo na podlagi njegovega naročila, povzročijo
na skladišču in blagu ter osebam, ki se nahajajo v njem, je
odgovoren naročitelj.
98. člen
(Poročilo o stanju in količini tovora v skladišču)
Špediter je na naročiteljevo pisno zahtevo in stroške
dolžan naročitelju podati poročilo o stanju in količini njegovega
tovora v skladišču. Kolikor zahteva naročitelj vzorce tovora,
mora špediterju podati natančna navodila o postopku in mestu
jemanja vzorcev, sicer jih lahko špediter jemlje po svojem preudarku in brez vsakršne odgovornosti za njihovo ustreznost.
99. člen
(Izravnava inventurnih presežkov in primanjkljajev)
Špediter je upravičen opraviti izravnavo inventarnih presežkov in primanjkljajev istovrstnega blaga istega naročitelja.
100. člen
(Zahteva za izskladiščenje pred dogovorjenim rokom)
Kolikor naročitelj zahteva izskladiščenje tovora pred dogovorjenim rokom, ima špediter pravico do plačila za skladiščenje, kot bi ga imel v primeru, če do predčasnega izskladiščenja
ne bi prišlo, upoštevaje prihranek pri stroških, ki ga je špediter
imel zaradi takega izskladiščenja ter prihodke z uskladiščenjem
morebitnega drugega tovora, ki ga je špediter uskladiščil namesto predčasno izskladiščenega tovora.
101. člen
(Obseg špediterjeve odgovornosti v primeru uničenja, izgube
ali poškodbe tovora v času skladiščenja)
Kolikor je skladno z določbami veljavnih predpisov in
teh pogojev podana odškodninska odgovornost špediterja za
uničenje, izgubo ali poškodbo tovora v času skladiščenja, je ta
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njegova odgovornost omejena na višino, ki jo določa posamezna konvencija ali nacionalna zakonodaja ali drug predpis, ki
ga je potrebno uporabiti za primer skladiščenja.
Kolikor se določil katerekoli konvencije ali nacionalne
zakonodaje ali drugega predpisa iz prvega odstavka tega člena
ne da uporabiti oziroma kolikor tak predpis ne obstaja, oziroma
kolikor obstaja, pa ne vsebuje določb o omejitvi višine odgovornosti, je odgovornost špediterja za poškodbo, uničenje ali
izgubo tovora omejena na znesek 5 SDR na kilogram bruto
mase tovora, pri čemer ta odgovornost ne more preseči zneska
5.000 SDR na škodni dogodek oziroma več škodnih dogodkov,
ki imajo isti vzrok škode, oziroma dejanske vrednosti tovora,
kolikor je ta nižja od zneska 5.000 SDR.
Odgovornost špediterja velja od trenutka, ko je bil tovor
uskladiščen in je bilo o tem naročitelju oziroma osebi, ki jo ta za
to pooblasti, izstavljeno potrdilo o uskladiščenju ali skladiščnica, do trenutka, ko je tovor izročen upravičenemu prejemniku.
102. člen
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XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
104. člen
(Uporaba prava)
Kolikor ni drugače dogovorjeno v pisni obliki, se za reševanje sporov iz špedicijske pogodbe oziroma v zvezi z njo
uporablja slovensko pravo.
105. člen
(Pristojnost sodišč)
Kolikor ni drugače dogovorjeno v pisni obliki, je za reševanje vseh sporov, izvirajočih iz špedicijske pogodbe, izključno
krajevno pristojno sodišče Republike Slovenije, ki je stvarno
pristojno za območje, kjer ima špediter svoj sedež.
106. člen
(Avtentično besedilo)

(Obseg špediterjeve odgovornosti v ostalih primerih)

Kolikor so ti pogoji prevedeni v tuj jezik, se kot avtentično
besedilo vselej šteje le besedilo v slovenskem jeziku.

Kolikor je špediter skladno z veljavnimi predpisi in temi
pogoji odgovoren za škodo, ki nastane v zvezi s skladiščenjem
in se ne kaže v poškodbi, uničenju ali izgubi tovora, je njegova
odgovornost omejena na znesek 5.000 SDR na posamezen
škodni dogodek oziroma več škodnih dogodkov, ki imajo isti
vzrok škode.

(Začetek uporabe)

103. člen
(Uporaba določb drugih poglavij teh pogojev)
Določbe drugih poglavij teh pogojev se, če ni v njih izrecno določeno drugače, uporabljajo tudi za to poglavje in sicer
ne glede na to, ali špediter organizira ali izvaja skladiščenje in
ne glede na to, ali tako ravna v okviru izvajanja špedicijske pogodbe, na podlagi katere poleg poslov v zvezi s skladiščenjem
opravlja tudi druge storitve, ali na podlagi pogodbe, na podlagi
katere opravlja le posle v zvezi s skladiščenjem.

107. člen
Ti pogoji se začnejo uporabljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije. Kolikor ni drugače dogovorjeno v pisni obliki, se šteje, da so sestavni del špedicijske
pogodbe, sklenjene tega dne ali pozneje, ti pogoji in ne Splošni
pogoji poslovanja mednarodnih špediterjev Slovenije, objavljeni
v Vestniku Gospodarske zbornice Slovenije št. 48 z dne 3. 12.
1992.
Ljubljana, junij 2009
Predsednik
sekcije špediterjev
Janko Pirkovič l.r.
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OBČINE
BELTINCI
3077.

Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Beltinci

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 39/06, UPB‑ZVO‑1, 66/06, 57/08, 70/08), 3. in 17. člena
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4 in 17/08,
21/08 – popr), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), Pravilnika
o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08), Odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini Beltinci (Uradni list
RS, št. 5/97) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list
RS, št. 46/00, 118/00, 67/01, 11/03 in 46/06) je Občinski svet
Občine Beltinci na 25. redni seji dne 16. 7. 2009 sprejel

ODLOK
o oskrbi s pitno vodo v Občini Beltinci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet urejanja)
(1) Ta odlok določa pogoje in način oskrbe s pitno vodo,
gospodarjenje z objekti in napravami, ki služijo oskrbi s pitno
vodo iz javnega vodovodnega omrežja (v nadaljevanju: javnega
vodovoda) ter zahteve za oskrbo s pitno vodo, ki morajo biti izpolnjene pri opravljanju storitev obvezne občinske gospodarske
javne službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem
besedilu: javna služba) in pri lastni oskrbi s pitno vodo.
(2) S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno
vodo stavb ter gradbenih inženirskih objektov, če se v njih
zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali ter
stavb ali gradbenih inženirskih objektov, v katerih se opravljajo
storitve državnih in občinskih javnih služb.
(3) Za storitve javne službe se ne šteje oskrba s pitno
vodo nestanovanjskih prostorov v stanovanjskih stavbah in
oskrba s pitno vodo nestanovanjskih stavb in gradbenih inženirskih objektov, če:
– iz vode nastaja zaradi njene rabe industrijska odpadna
voda v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo,
– je namen rabe vode proizvodnja pijač,
– se voda rabi za tehnološke namene, pri katerih je voda
pretežna sestavina proizvodov,
– se voda rabi za polnjenje bazenskih kopališč ali
– se voda rabi za namakanje ali pranje površin, ki niso
javne površine.
(4) Storitve javne službe opravljajo izvajalci storitev javne službe v obliki in na način, določen s predpisom, ki ureja
gospodarske javne službe, v skladu s Pravilnikom o oskrbi s
pitno vodo ter v skladu s tem odlokom in Pravilnikom o tehnični
izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovoda.
(5) Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in
naprav javnega vodovoda določa podrobnejša navodila in tehnične normative za gradnjo, priključevanje, uporabo in vzdrževanje javnega vodovoda.

men:

požarno varstvene funkcije ali koristijo storitve javne službe
oskrbe s pitno vodo (v nadaljevanju: uporabniki);
2. odjemno mesto je mesto vodovoda, kjer se odčitava
poraba pitne vode posameznega uporabnika. Na posamezno
odjemno mesto je lahko priključeno več uporabnikov, če je v
skladu z določbami stanovanjskega zakona zagotovljena porazdelitev stroškov med njimi;
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo enak
pomen, kot izrazi, ki se uporabljajo v Pravilniku o oskrbi s pitno
vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08 – v nadaljnjem besedilu:
pravilnik).
3. člen
(območja izvajanja oskrbe s pitno vodo)
(1) Občina Beltinci mora zagotavljati izvajanje storitev
javne službe na vseh njenih poselitvenih območjih, razen na
poselitvenih območjih, kjer se oskrbuje iz posameznega vodnega vira manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem ali
je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo manj kot
10 m3 pitne vode na dan.
(2) Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo se skladno s
pogoji iz pravilnika lahko izvaja na območju poselitve, kjer se
oskrba s pitno vodo ne zagotavlja v okviru storitev javne službe,
če je vodovod v zasebni lasti, vodni vir pa oskrbuje poselitveno
območje z manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem in z
letno povprečno zmogljivostjo oskrbe s pitno vodo, manjšo od
10 m3 pitne vode na dan.
II. UPRAVLJANJE VODOVODOV
4. člen
(območja in način izvajanja javne službe)
(1) Območja, kjer se opravlja oskrba s pitno vodo s storitvami javne službe, in območja, kjer se opravlja lastna oskrba
prebivalcev s pitno vodo, so določena in označena v topografski karti, ki je sestavni del tega odloka kot priloga št. 1.
(2) Občina Beltinci zagotavlja izvajanje storitev javne
službe oskrbe s pitno vodo v obliki javnega podjetja Komuna,
javno komunalno podjetje Beltinci d.o.o. (v nadaljnjem besedilu:
upravljavec).
(3) Zasebni vodovod mora imeti upravljavca, če oskrbuje
več kot pet stanovanjskih stavb, v katerih prebivajo prebivalci
s stalnim prebivališčem, ali če oskrbuje s pitno vodo stavbo ali
več stavb, v katerih se izvaja gostinska, turistična ali živilska
dejavnost.
(4) Za upravljavca zasebnega vodovoda občina potrdi
pravno ali fizično osebo, s katero so lastniki zasebnega vodovoda sklenili pogodbo o upravljanju zasebnega vodovoda.
(5) Če med osebami, ki jih zasebni vodovod oskrbuje s
pitno vodo v okviru lastne oskrbe prebivalcev s pitno vodo,
ni doseženega soglasja o upravljavcu zasebnega vodovoda,
občina določi za upravljavca zasebnega vodovoda izvajalca
javne službe.
III. OSKRBOVALNI STANDARDI JAVNE SLUŽBE

2. člen

5. člen

(pomeni izrazov)

(obseg storitev javne službe)

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

1. uporabniki so fizične ali pravne osebe, ki so lastniki ali
solastniki celote ali dela stavbe oziroma gradbeno inženirskega
objekta ali zemljišča na območju Občine Beltinci, priključenega na javni vodovod in uporabljajo vodo iz javnega vodovoda
ali uporabljajo vodo iz hidrantnega omrežja za zagotavljanje

(1) V okviru storitev javne službe mora upravljavec javnega vodovoda na celotnem območju Občine Beltinci zagotoviti:
1. oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom storitev javne
službe pod enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo pitno
vodo in storitve javnih služb;
2. pridobivanje podatkov o odvzemu pitne vode iz javnega
vodovoda zaradi obračuna storitev javne službe;
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3. vzdrževanje in obnavljanje objektov in naprav javnega
vodovoda;
4. nadzor priključkov stavb na sekundarni vodovod;
5. vzdrževanje delov priključkov stavb na sekundarni vodovod;
6. vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja in hidrantov,
priključenih nanj, v skladu s predpisom, ki na področju varstva
pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih
omrežij;
7. izvajanje notranjega nadzora zdravstvene ustreznosti
pitne vode v javnem vodovodu v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja pitno vodo;
8. monitoring kemijskega stanja vodnega vira za oskrbo
s pitno vodo;
9. monitoring količine iz vodnih virov pitne vode odvzete
vode zaradi obratovanja javnega vodovoda v skladu s pogoji iz
vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov;
10. označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje
ukrepov varstva vodnega vira pitne vode v skladu s predpisom, ki ureja vodovarstveni režim na vodovarstvenem
območju vodnega vira, iz katerega javni vodovod odvzema
pitno vodo;
11. izvajanje in pripravo občinskega programa razvoja
vodovodnega sistema;
12. pripravo programa oskrbe s pitno vodo za naslednje
leto;
13. pripravo predlogov in strokovnih podlag za programe, strategije in plane razvoja vodovodnega sistema ter cene
storitev;
14. občasno hidravlično modeliranje vodovodih sistemov;
15. občasno modeliranje kakovosti vode v vodovodnih
sistemih;
16. izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami;
17. redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem
stavb na oskrbovalnem območju;
18. vodenje katastra javnega vodovoda v skladu s predpisom, ki ureja vodenje zbirnega katastra gospodarske javne
infrastrukture in določili 27. člena pravilnika;
19. posredovanje zbirnih podatkov iz katastra javnega
vodovoda v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
in občini;
20. vodenje evidenc v skladu s pravilnikom;
21. pripravo letnega poročila o izvajanju javne službe
za preteklo leto in posredovanje ministrstvu najpozneje do
31. marca tekočega leta;
22. izdajo projektnih pogojev, soglasij k projektnim rešitvam, smernic in mnenj v skladu s predpisi, ki urejajo graditev
objektov in urejanje prostora, soglasij za priključitev;
23. druge naloge v skladu s predpisi, ki urejajo oskrbo s
pitno vodo.
(2) Monitoring kemijskega stanja vodnega vira iz 8. točke
prejšnjega odstavka se izvaja na tistih vodnih virih, ki oskrbujejo s pitno vodo javne vodovode, za katere je monitoring
določen v programu izvajanja monitoringa, sprejetega v skladu
s predpisom, ki ureja kemijsko stanje podzemne vode, oziroma
v skladu s predpisom, ki ureja kakovost površinskih voda, če je
vodni vir za oskrbo s pitno vodo površinska voda.
(3) Upravljavec javnega vodovoda organizira na stroške
upravljavcev zasebnih vodovodov, ki so namenjeni lastni oskrbi s pitno vodo, njihovo stalno izobraževanje, pri čemer mora
izobraževanje vsebovati tehnične in zdravstvene vidike oskrbe
prebivalstva s pitno vodo.
(4) Vodenje katastra javnega vodovoda iz 18. točke prvega odstavka Občina Beltinci zagotavlja v okviru javne službe.
Stroški se krijejo iz proračunskih sredstev Občine Beltinci.
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6. člen
(oskrba s pitno vodo iz zasebnih vodovodov)
V okviru lastne oskrbe s pitno vodo iz zasebnega vodovoda morajo lastniki in upravljavci zasebnega vodovoda
na celotnem oskrbovalnem območju zagotoviti vse pogoje iz
pravilnika.
IV. NAČRTOVANJE VODOVODA
7. člen
(javno pooblastilo upravljavcu)
(1) Upravljavec opravlja na območju Občine Beltinci v
okviru storitev javne službe naslednje naloge:
– izdaja projektne pogoje, smernice in mnenja, vse v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora,
– izdaja soglasja k projektnim rešitvam,
– izdaja soglasja za priključek.
(2) Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev listin iz prejšnjega odstavka naslednjo dokumentacijo:
a. k vlogi za pridobitev projektnih pogojev:
– lokacijsko informacijo,
– idejno zasnovo predvidene gradnje,
– situacijo obstoječega stanja,
– situacijo v merilu 1:500 z vrisanimi objekti ter vsemi
komunalnimi napravami in objekti, ki se ali se bodo nahajali
na lokaciji,
– opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s
predvideno potrošnjo vode,
– strokovno poročilo o vplivih na okolje v primerih, ko je
to določeno s predpisi;
b. k vlogi za soglasje k projektnim rešitvam in projektni
dokumentaciji za spremembo namembnosti, rekonstrukciji in
odstranitvi objektov:
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, s projektom za priključitev na javni vodovod,
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,
– služnostne pogodbe z lastniki parcel, preko katerih bo
potekal vodovodni priključek,
– izvedbeni načrt interne strojne (vodovodne) napeljave;
c. k soglasju za priključitev, če ni bilo že izdano v postopku
za pridobitev gradbenega dovoljenja:
– pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma dokaz o
pravici graditi v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov
in urejanje prostora,
– katastrski načrt (načrt parcele),
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,
– izvedbeni načrt interne strojne (vodovodne) napeljave,
– projekt vodovodnega priključka,
– dovoljenje občine oziroma države za prekop cestišča,
– služnostne pogodbe z lastniki parcel, preko katerih bo
potekal vodovodni priključek;
d. k soglasju za začasni priključek:
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,
– lokacijsko informacijo oziroma drug ustrezen dokument
(odločbo ipd.) upravnega organa o začasnem objektu,
– opis dejavnosti z navedbo predvidene porabe vode in
času trajanja priključka;
– projekt vodovodnega priključka;
– služnostne pogodbe z lastniki parcel, preko katerih bo
potekal vodovodni priključek;
– dokazilo o zagotavljanju odvajanja odpadnih voda v
skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne
odpadne in padavinske vode;
e. projektne pogoje izdaja upravljavec tudi k tistim gradnjam objektov, ki se priključujejo na lasten vir oskrbe s pitno
vodo, kakor tudi v primerih, ko za objekt ne potrebuje vode
in v primerih, kadar je potrebna prestavitev cevovoda zaradi
gradnje objekta.
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(3) Za pridobitev soglasja za obstoječe zgradbe se uporablja c) točka tega člena, gradbenega dovoljenja pa ni potrebno
predložiti, če je bil objekt zgrajen pred letom 1967.
(4) V primeru, da kapacitete vodnih virov in zmogljivost
javnega vodovoda ne omogočajo novih priključkov, je upravljavec dolžan uporabnika in občino seznaniti o trenutnih razmerah
ter o pogojih, pod katerimi bi bila priključitev možna.
(5) Upravljavec ne izda soglasja za priključitev na javni
vodovod, če odvod odpadnih vod ni ustrezno urejen oziroma
bi lahko povzročil onesnaženje vira pitne vode.
(6) Upravljavec mora v soglasjih uporabniku javnega vodovoda določiti:
1. minimalne odmike objektov od vodovodnega omrežja,
2. pogoje in navodila za zaščito javnega vodovoda pred
vplivom ostalih objektov, posebno novogradenj,
3. pogoje glede trase, globine in profila priključnega
omrežja ter priključno mesto na javni vodovod,
4. podatke o zahtevanem profilu in tipu vodomera,
5. podatke o lokaciji, obliki in velikosti vodomernega jaška,
6. pogoje križanj komunalnih in drugih vodov z javnim vodovodom ter potrebne odmike objekta od vodovodnih objektov
in naprav.
(7) V primeru novogradenj je upravljavec poleg pogojev v
soglasjih iz prejšnjega odstavka dolžan predpisati še:
1. zaščitne ukrepe za objekte, ki so locirani na ožjem,
širšem ali vplivnem območju podtalnice, zajetij vodnih virov ali
vodnih virov, predvidenih za zajem pitne vode,
2. pogoje zunanje ureditve objektov na mestih, kjer je
predvidena trasa vodovoda,
3. druge zahteve, ki so pomembne za delovanje in razvoj
oskrbe z vodo.
8. člen
(gradnja novega vodovoda)
Pri načrtovanju komunalne opremljenosti predvidenega
poselitvenega območja je treba zagotoviti, da se nov javni
vodovod priključi na obratujoči javni vodovod. V nasprotnem
je potrebno upoštevati določila o racionalni rabi vode, kot to
določa pravilnik.
9. člen
(prednostna raba vode iz vodovoda)
(1) Pri načrtovanju in zagotavljanju odvzema pitne vode
iz vodovodov je treba upoštevati, da ima oskrba prebivalstva s
pitno vodo prednost pred rabo vode za druge namene.
(2) Uporabnik se sme oskrbovati s pitno vodo iz javnega
vodovoda samo na način, ki ne poslabšuje pogojev oskrbe z
vodo drugih uporabnikov priključenih na javni vodovod ali ne
poslabšuje kakovosti vode v javnem vodovodu.
(3) Če objekti in naprave javnega vodovoda ne morejo
zagotavljati oskrbe s pitno vodo sočasno z zagotavljanjem
pogojev hidrantnega omrežja v skladu s predpisom, ki na področju varstva pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov
in hidrantnih omrežij, je treba za oskrbo hidrantnega omrežja
zagotoviti druge vodne vire, pri čemer morajo biti viri za oskrbo
hidrantnega omrežja hidravlično ločeni od javnega vodovoda,
razen če se s priključkom na javni vodovod izvede samo napajanje požarnega bazena iz javnega vodovoda.
10. člen
(rezervne zmogljivosti in varno obratovanje vodovoda)
(1) Javne vodovode je treba načrtovati tako, da imajo
zagotovljene rezervne zmogljivosti virov pitne vode, s katerimi
se povečujeta zanesljivost in varnost obratovanja javnega vodovoda, pri čemer je treba upoštevati razvojne potrebe oskrbovalnega območja, ki ga javni vodovod oskrbuje s pitno vodo.
(2) Upravljavec javnega vodovoda lahko izjemoma rezervne vodne vire nadomesti z dovažanjem pitne vode za javne
vodovode, pri čemer mora za vsakega prebivalca zagotoviti
najmanj 10 litrov pitne vode na dan.
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(3) Upravljavec javnega vodovoda podrobneje opredeli
rezervne vodne vire in njihovo zmogljivost oskrbe s pitno vodo
v programu oskrbe s pitno vodo.
11. člen
(priključitev stavb na javni vodovod)
(1) Predvideno poselitveno območje mora biti pred dajanjem v uporabo novih stavb ali gradbenih inženirskih objektov v
skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, opremljeno z javnim vodovodom skladno z določbami pravilnika in tega odloka.
(2) Na poselitvenem območju upravljavec javnega vodovoda ne sme priključiti stavb ali gradbenih inženirskih objektov
na javni vodovod, če na območju ni zagotovljenega odvajanja
odpadnih voda v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in
čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode.
(3) Na obstoječem ali predvidenem poselitvenem območju upravljavec javnega vodovoda ne sme priključiti na javni
vodovod nestanovanjskih stavb ali gradbenih inženirskih objektov, če lastnik stavbe oziroma inženirskega objekta ni pridobil
vodnega dovoljenja in gre za rabo vode iz javnega vodovoda,
za katero je treba pridobiti vodno dovoljenje.
V. OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNIKOV
IN UPRAVLJAVCEV
12. člen
(objekti in naprave uporabnikov)
(1) Objekti in naprave uporabnikov so:
1. interno vodovodno in hidrantno (požarno) omrežje, ki
ga od javnega ločuje merilno mesto ali s pogodbo dogovorjeno
mesto;
2. vodovodni priključek:
– spojna cev med sekundarnim oziroma primarnim omrežjem in vodomerom, vključno s priključnim ventilom, odvzemnim
jaškom ter vsemi vgrajenimi elementi;
– obračunski vodomer s pripadajočim ventilom pred njim
in nepovratnim ventilom za njim;
4. vodomerni jašek, ki je namenjen merilnemu mestu in
mora biti za vse novogradnje izven stavbe,
5. interni hidranti, interni vodomeri, naprave za reduciranje ali dviganje tlaka vode, vodni zbiralniki za sanitarno ali
požarno vodo, naprave za ogrevanje, mehčanje, dezinfekcijo
vode in drugi objekti in naprave, ki so nameščeni za obračunskim vodomerom ali za pogodbeno dogovorjenim mestom.
(2) Te naprave so v lasti uporabnika, ki z njimi razpolaga in
mora zagotoviti njihovo načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje.
13. člen
(objekti in naprave v upravljanju)
Objekti in naprave v upravljanju so:
a. sekundarni vodovod (sekundarno vodovodno omrežje
in naprave):
– omrežje in naprave za neposredno priključevanje uporabnikov na stanovanjskem ali drugem območju (industrijsko
območje, turistično območje, manjše naselje);
– omrežje in naprave za preprečevanje požarov (hidrantno omrežje);
– omrežje za vzdrževanje javnih površin;
– črpališča in naprave za dviganje ali reduciranje tlaka
vode na sekundarnem omrežju;
– naprave za čiščenje in pripravo vode na sekundarnem
omrežju;
b. primarni vodovod (primarno vodovodno omrežje in
naprave):
– na ureditvenem območju naselja (industrijskih območij,
turističnih območij) kot so: vodnjaki, črpališča, prečrpališča,
zajetja, naprave za bogatenje podtalnice;
– naprave za čiščenje in pripravo vode na primarnem
omrežju;
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– vodohrani, raztežilniki;
– cevovodi od črpališč ali zajetij do sekundarnega vodovodnega omrežja ali vodohranov;
– cevovodi med posameznimi stanovanjskimi ali drugimi
območji v ureditvenem območju naselja (industrijskimi območji,
turističnimi območji, manjšimi naselji);
c. magistralno vodovodno omrežje in naprave:
– objekti za hranjenje, transport in čiščenje vode, ki so
pomembni za oskrbo več občin ali regije;
– transportni vodovodi od črpališča ali zajetja do primarnega omrežja, na katerem ni priključkov neposrednih uporabnikov pitne vode;
– vodna črpališča, prečrpališča, zajetja, naprave za bogatenje podtalnice in naprave za čiščenje ter pripravo vode, ki
služijo več občinam ali regiji.
VI. PRIKLJUČITEV NA JAVNI VODOVOD
14. člen
(storitve v zvezi s priključki stavb na sekundarni vodovod)
(1) Priključek na javni vodovod je dovoljen samo s soglasjem, ki ga izda upravljavec v skladu z določili tega odloka in v
skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
(2) Montažo vodovodnega priključka (instalacijska dela,
tlačni preizkus in montažo vodomera) na javni vodovod, razen zemeljskih in ureditvenih del, lahko izvede le upravljavec
oziroma s soglasjem upravljavca za taka dela usposobljen
izvajalec.
(3) Izdelava vodovodnega priključka se izvede na stroške
uporabnika, prav tako tudi prva vgradnja vodomera na obstoječih priključkih. Po končani gradnji uporabnik vodovodni priključek brezplačno prenese v upravljanje upravljavcu. Vsak obračunski vodomer mora pristojni organ pregledati in žigosati.
(4) Upravljavec javnega vodovoda mora vzdrževati priključek stavbe na sekundarni vodovod, lastnik ali najemnik
stavbe pa mora preverjanje izvedbe in delovanje cevovoda in
opreme priključka stavbe na sekundarni vodovod ter njegovo
vzdrževanje dopustiti in storjene storitve javne službe plačati
v skladu s tarifo za storitve vzdrževanja priključkov stavbe na
sekundarni vodovod.
(5) Stroški kontrole, vzdrževanja in zamenjave obračunskega vodomera so breme uporabnika. Stroški se zaračunavajo v obliki mesečne števnine.
(6) Popravilo vodovodnega priključka lahko opravi le upravljavec. Če je vodomer nameščen v objektu ali če vodomer
ni vgrajen, uporabnik nosi stroške gradbenih del popravila v
objektu.
(7) Vodomerni jašek mora biti za vse novogradnje izven
stavbe.
15. člen
(stroški vzdrževanja priključka na javni vodovod)
(1) Ceno storitev za vzdrževanje priključka stavbe in za
števnino oblikuje upravljavec v skladu z veljavno zakonodajo
in v soglasju s pristojnim organom občine.
(2) Vzdrževanje priključka stavbe je plačilo storitve upravljavca, ki jo mesečno plačujejo uporabniki, uporablja pa se za
preverjanje izvedbe in delovanja cevovoda in opreme priključka
stavbe na sekundarni vodovod, vodenje predpisanih evidenc
o opremi priključkov stavb, trasah teh priključkov ter njihovo
investicijsko in tekoče vzdrževanje.
(3) Števnina je plačilo storitve, ki jo mesečno plačujejo
uporabniki, uporablja pa se za vzdrževanje, overjanje in zamenjavo vodomerov.
16. člen
(obveznost priključitve na javni vodovod)
(1) Na poselitvenem območju, kjer je zgrajen, se gradi ali
rekonstruira javni vodovod, je priključitev na javni vodovod ob-
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vezna. Lastnik stavbe ali gradbeno inženirskega objekta mora
zaradi oskrbe s pitno vodo zagotoviti izvedbo priključka stavbe
ali gradbeno inženirskega objekta na sekundarni vodovod.
(2) Na poselitvenem območju, kjer se oskrba s pitno
vodo ne zagotavlja s storitvami javne službe, lahko lastnik
stavbe zagotovi oskrbo s pitno vodo iz zasebnega vodovoda,
namenjenega lastni oskrbi s pitno vodo, če je izpolnjen eden
od naslednjih pogojev:
– da je oddaljenost stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta od javnega vodovoda večja od 200 m ali
– da je izvedba priključka stavbe oziroma gradbenega
inženirskega objekta na javni vodovod povezana z nesorazmernimi stroški.
(3) Upravljavec mora obvestiti uporabnika, da je obvezna
priključitev njegovega objekta na javni vodovod in jim posredovati pogoje za izdajo soglasja za vodovodni priključek.
(4) Dokler upravljavec ne zagotovi ustreznih pogojev,
navedenih v tem odloku, priključitev na javni vodovod ni obvezna.
17. člen
(izvedba priključka)
(1) Upravljavec je dolžan izvesti priključek in dobavljati
vodo uporabniku, če uporabnik:
– izpolnjuje vse pogoje iz soglasij;
– predloži dokazilo o plačanem komunalnem prispevku;
– predloži gradbeno dovoljenje za objekt;
– poda naročilo za izvedbo priključka.
(2) Upravljavec je dolžan izvesti priključek v roku 10 dni
po izpolnitvi pogojev za priključitev, če vremenski pogoji dopuščajo kvalitetno izvedbo.
(3) Na javni vodovod se mora priključiti vsako odjemno
mesto posebej.
VII. PREVZEM VODOVODNIH OBJEKTOV
IN NAPRAV V UPRAVLJANJE
18. člen
(pogoji za prevzem v upravljanje)
Za prevzem vodovodnih objektov in naprav v upravljanje
morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
1. Vodovod, ki se predaja, mora imeti vso potrebno dokumentacijo:
– gradbeno dovoljenje,
– projekt izvedenih del,
– elaborat geodetskega posnetka za vpis v kataster in
potrdilo o vpisu v kataster GJI,
– zapisnik o opravljenih preskusih tesnosti cevovodov in
jaškov,
– poročilo o skladnosti in zdravstveni ustreznosti vodovodnega omrežja in pitne vode, ter meritve hidrantnega omrežja,
– zapisnik o uspešnem tehničnem pregledu,
– uporabno dovoljenje,
– garancijske izjave,
– overjene služnostne pogodbe ali pogodbe o pravici
dostopa do omrežja in objektov javnega vodovoda.
2. Vsi vgrajeni obračunski vodomeri morajo biti pregledani in žigosani skladno s predpisi Urada za standardizacijo
in meroslovje.
3. Izračunani morajo biti stroški obratovanja vodovoda, ki
se predaja in stroški v zvezi s prevzemom.
4. Sprejet in ocenjen mora biti program sanacije, avtomatizacije in razvoja vodovoda, ki se prevzema in zanj izdelan
predračun.
5. Izračunana in sprejeta mora biti enotna ali diferencirana
cena, ki upravljavcu omogoča nemoteno upravljanje prevzetih
naprav.
6. Voda, ki se zajema, mora biti zdravstveno ustrezna,
zajetje mora imeti ustrezno kapaciteto.
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7. Postopek prevzema mora biti izpeljan dokumentirano
z zapisniki o primopredaji in z medsebojno pogodbo med
dosedanjim lastnikom, Občino Beltinci in upravljavcem: dokumentacije, evidence, knjigovodskih podatkov, blagajniških
podatkov, listin o lastništvu, podatkih o terjatvah in dolgovih in
ostalih poslovnih zadev.
VIII. UPORABA JAVNEGA VODOVODA
19. člen
(prepoved lastne oskrbe s pitno vodo)
(1) Na oskrbovalnem območju, kjer občina zagotavlja
oskrbo s pitno vodo s storitvami javne službe, ni dovoljena
oskrba s pitno vodo z lastno oskrbo s pitno vodo.
(2) Vodni vir, ki zagotavlja pitno vodo javnemu vodovodu,
se ne sme uporabljati za lastno oskrbo prebivalcev s pitno
vodo.
(3) Uporabnik se sme oskrbovati iz javnega vodovoda
in hkrati lastnega vodnega vira le, če sta priključek in interna
napeljava na javni vodovod in lastni vodni vir izvedena ločeno,
brez kakršnekoli medsebojne povezave in če ima uporabnik za
rabo vode iz lastnega vira pridobljeno vodno dovoljenje.
IX. MERITEV KOLIČIN PORABLJENE VODE
20. člen
(poraba vode)
meri.

Količina porabljene vode se meri z obračunskimi vodo21. člen
(meritev vode)

(1) Uporabniki, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo vodne vire na območju, ki ga oskrbuje z vodo javni vodovod,
morajo stalno meriti količino izčrpane vode.
(2) Javni uporabniki, ki uporabljajo javni vodovod, priključen na javni vodovod upravljavca – dobavitelja, so dolžni
meriti dobavljeno količino vode in porabljeno količino pri svojih
uporabnikih.
22. člen
(obračunski vodomer)
(1) Vsakemu novemu uporabniku namesti upravljavec
vodovoda obračunski vodomer na stroške uporabnika. Vgrajen
mora biti v jaških izven stavbe ali gradbeno inženirskega objekta, pri daljših priključkih čim bližje javnemu vodovodu. Uporabnik ne sme prestavljati, zamenjati, popravljati obračunskega
vodomera, odstraniti plombe upravljavca na obračunskem vodomeru ali odvzemati vode pred obračunskim vodomerom.
(2) Vsak vodomer mora biti pregledan in overjen po predpisih za standardizacijo in meroslovje. Vodomere namešča,
zamenjuje, vzdržuje in odčitava izključno upravljavec, ki skrbi
tudi za pravočasno overjanje vodomerov.
(3) Uporabnik je dolžan nadzirati vodomerna mesta ter
skrbeti za zaščito vodomerov pred poškodbami in zmrzaljo.
Uporabnik ne sme izvajati nikakršnih aktivnosti, ki bi kakorkoli
vplivale na pravilnost delovanja vodomera.
23. člen
(vodomeri v interni napeljavi)
Vodomeri v interni napeljavi služijo uporabniku ali upravljavcu interne napeljave za kontrolo porabe na različnih mestih
in jih upravljavec javnega vodovoda ne vzdržuje in ne odčituje
za obračun stroškov, razen če skleneta upravljavec javnega
vodovoda in upravljavec internega vodovoda o tem posebno
pogodbo.
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24. člen
(prostor za vodomer)
Uporabnik je dolžan zgraditi in vzdrževati prostor (jašek,
niša ipd.) za vodomer, ki mora biti vedno dostopen delavcem
ali pooblaščenim osebam upravljavca za izvajanje vzdrževanja
in rednega pregledovanja.
25. člen
(okvare)
Vsako okvaro na priključku ali vodomeru mora uporabnik
prijaviti upravljavcu. Uporabnik ima poleg rednih pregledov iz
22. člena pravico zahtevati izredno kontrolo točnosti obračunskega vodomera, če je njegova točnost sporna. Če se ugotovi,
da je točnost obračunskega vodomera izven dopustnih toleranc, nosi stroške preizkusa upravljavec, v nasprotnem primeru
pa uporabnik.
X. VIRI FINANCIRANJA IN OBRAČUN OSKRBE
S PITNO VODO

na),

26. člen
(viri financiranja)
Viri financiranja javne službe so:
– cena storitve oskrbe s pitno vodo (vodarina, omrežni-

– del komunalnega prispevka, ki se nanaša na vodovodni
priključek,
– sredstva občinskega proračuna,
– drugi viri.
27. člen
(oblikovanje cene)
(1) Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se meri
v kubičnih metrih.
(2) Cena storitve oskrbe s pitno vodo se določi skladno s
predpisi o oblikovanju cen komunalnih storitev in mora biti oblikovana tako, da v celoti pokriva stroške izvajanja javne službe.
Ceno oblikuje upravljavec v skladu z veljavno zakonodajo in v
soglasju s pristojnim organom občine.
28. člen
(elementi tarifnega sistema)
Oblikovanje cene storitve oskrbe s pitno vodo, ki se ne
šteje v storitev javne službe, upravljavec oblikuje s tarifnim
sistemom.
29. člen
(obračun pri nemerjeni porabi vode)
V primeru, če upravljavec ali uporabnik ugotovi, da je
obračunski vodomer v okvari, ali je ugotovljen nedovoljen način
rabe, ali če iz drugega razloga ni mogoče odčitati obračunskega vodomera, je osnova za obračun povprečna dnevna poraba v zadnjem, na osnovi odčitkov obračunanem obdobju. V
primeru, če še ni bilo nobenega obračuna oziroma obračunski
vodomer še ni vgrajen, se za količino storitev upošteva letno
50 m3 na osebo, ki je v stavbi stalno prijavljena, za stavbe brez
stalno prijavljenih prebivalcev pa letno 50 m3.
XI. IZSTAVLJANJE IN PLAČEVANJE RAČUNOV
30. člen
(obračun porabe vode)
(1) Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se obračunava v kubičnih metrih po odčitku vsakega obračunskega
vodomera na vodovodnem priključku posebej.
(2) Upravljavec opravi odčitavanje vodomernih naprav, ki
jih prevzeme v upravljanje in vzdrževanje ter ugotavlja porabo
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vode v časovnem obdobju, ki ne more biti daljše kot dvanajst
mesecev, ob zamenjavi vodomerne naprave ter ob spremembi cene. Upravljavec izstavlja račune za porabljeno vodo na
podlagi odčitavanja vodomerov ali z akontacijo in kasnejšim
poračunom.
(3) Uporabnik, ki stalno ne prebiva v objektu, mora določiti pooblaščenca, ki ga bo zastopal, omogočal dostop do
vodomerne naprave, zanj prejemal in plačeval račune za porabljeno vodo.
(4) V primeru, da vodomerne naprave zaradi nedostopnosti izvajalec javne službe ni mogel odčitati, je uporabnik
dolžan sporočiti stanje vodomerne naprave, v roku 8 dni po
prejemu obvestila.
(5) V primeru, da uporabnik stavbo oziroma inženirski
objekt ali del stavbe ali inženirskega objekta ali zemljišča odda
v najem, ob tem pa želi, da najemnik plačuje storitve javne službe, je najemodajalec dolžan z upravljavcem skleniti sporazum
o načinu plačevanja stroškov javne storitve in poroštvih.
31. člen
(določanje količin porabljene vode za več uporabnikov)
(1) V primerih, ko je na internem vodovodnem omrežju
več uporabnikov, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz istega priključka, na katerem se meri poraba z enim obračunskim vodomerom, izda upravljavec račun pooblaščenemu upravljavcu
objekta oziroma internega vodovoda.
(2) Interna delitev in zaračunavanje vode posameznim
uporabnikom iz prejšnjega odstavka je obveznost lastnikov
oziroma upravljavcev takih objektov.
(3) Če večstanovanjski objekt nima upravljavca objekta,
upravljavec izjemoma lahko izda račune posameznim uporabnikom, na podlagi pisnega dogovora vseh strank glede načina
obračuna, ključa delitve stroškov porabe vode, ki mora biti
za vse uporabnike enoten in plačila nastalih stroškov takšne
delitve.
32. člen
(plačilo, ugovor na račun in opominjanje)
(1) Uporabnik mora račun plačati v roku, navedenem na
računu. Upravljavec je dolžan račun poslati uporabnikom v najkasneje 20 dneh po koncu obračunskega obdobja. Uporabnik
lahko sporoči upravljavcu pisni ugovor na obračun, najkasneje
v osmih dneh po prejemu računa. Če uporabnik ne plača zaračunanega zneska v postavljenem roku in upravljavcu ni poslal
pisnega ugovora na obračun, mu upravljavec izda opomin, v
katerem ga opozori tudi na možnost prekinitve dobave vode.
(2) Upravljavec je dolžan pisno odgovoriti na ugovor uporabnika v petnajstih dneh in v tem času ne sme prekiniti dobave
vode.
(3) Če uporabnik ne plača zaračunanega zneska niti v 15
dneh po izdanem opominu, lahko upravljavec prekine dobavo
vode. Upravljavec lahko prekine dobavo vode samo v primeru,
ko s prekinitvijo ne posega v pravice drugih uporabnikov.
XII. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCEV, UPORABNIKOV
IN IZVAJALCEV
33. člen
(obveznosti upravljavca)
Upravljavec ima pri oskrbi s pitno vodo, poleg nalog iz
3. člena tega odloka, naslednje obveznosti:
– pridobiti vodno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo
vode – za rabo vode iz vodnih virov za oskrbo s pitno vodo iz
javnega vodovoda za vse vodne vire, iz katerih se uporablja
pitna voda za javni vodovod v Občini Beltinci;
– zagotavljati normalno obratovanje javnega vodovoda
v okviru razpoložljivih kapacitet in pravočasno pripravljati predloge za planiranje obnove, širitve in dopolnitve sistemov za
oskrbo s pitno vodo ter varovanja, zaščite in izkoriščanja vodnih
virov;
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– redno vzdrževati javni vodovod;
– kontrolirati hišne priključke;
– redno vzdrževati obračunske vodomere in skrbeti za
redne preizkuse, skladno z zakonom o merilih ali na zahtevo
uporabnika, kot to določa 25. člen tega odloka;
– redno kontrolirati kvaliteto vode, skladno s predpisi, ki
urejajo to področje;
– obveščati uporabnike v sredstvih javnega obveščanja ali
neposredno o času trajanja in ukrepih ob prekinitvah dobave
vode;
– odčitavati vodomere;
– izdajati, smernice, mnenja in soglasja in omogočati
priključitev na javni vodovod, kot to določa ta odlok;
– organizirati preskrbo s pitno vodo v primeru višje sile in
poročati o nastopu višje sile pristojnim občinskim organom;
– sistematično in strokovno pregledovati javni vodovod,
letno spremljati vodne izgube v vodovodnem omrežju, ter pripravljati in izvajati programe ukrepov za zmanjševanje vodnih
izgub;
– izvajati črpanje vode tako, da je poraba energije minimalna;
– sistematično spremljati in pripravljati predloge za spremembe oziroma novelacije operativnega programa oskrbe s
pitno vodo in občinskih predpisov s področja oskrbe s pitno
vodo;
– preizkušati in vzdrževati hidrante oziroma hidrantno
omrežje in voditi register hidrantov;
– merjenje količine načrpane vode na lastnih črpališčih;
– upoštevati pogoje odloka o določitvi varstvenih pasov in
ukrepov za zavarovanje vodnih zajetij pri posegih v prostor;
– pri vzdrževanju, saniranju ali rekonstrukciji vodovodnega omrežja, preveriti in po potrebi obnoviti vodovode, ki ne
ustrezajo več veljavnim normativom za hidrantno omrežje;
– načrtovati, da javni vodovodi potekajo po javnih prometnih površinah in intervencijskih poteh na tak način, da je
omogočeno vzdrževanje vodov in priključkov;
– načrtovati, da so javni vodovodi zgrajeni iz atestiranih
materialov in v skladu z geotehničnimi pogoji;
– posredovati lastniku javnega vodovoda vse zahtevane
evidence, kataster, plane, programe, poročila, soglasja, dovoljenja in drugo zahtevano dokumentacijo,
– voditi kataster javnega vodovoda v skladu s 27. členom
Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06);
– voditi evidence opravljanja storitev javne službe v skladu s 25. členom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo;
– voditi evidence oskrbe s pitno vodo iz zasebnih vodovodov v skladu s 26. členom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo;
– izdelati program oskrbe s pitno vodo in ga izvajati v skladu z 28. členom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo ter posredovati
skladno s 34. členom;
– posredovati poročilo o izvajanju javne službe v skladu z
29. in 34. členom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo.
34. člen
(obveznosti uporabnikov)
Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
– predhodno pridobiti soglasje upravljavca za priključitev
na javni vodovod (14. člen tega odloka);
– priključiti se na javni vodovod ob upoštevanju pogojev
in soglasja upravljavca v skladu s 16.,18. in 22. členom tega
odloka;
– redno vzdrževati interno omrežje, vodomerni jašek ali
nišo, hišni priključek in interne hidrante, jih ščititi pred zmrzovanjem in čistiti dostope do njih zaradi snega, ledu in ostalega
materiala;
– ščititi pred zmrzovanjem obračunski vodomer;
– dovoliti vstop v svoj objekt za potrebe odčitavanja in
vzdrževanja vodomera, ugotavljanja vzrokov motenj ali okvar,
meritev tlakov ali odvzem vzorcev vode ter omogočiti pregled
ustreznosti priključka stavbe in interne inštalacije;
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– kontrolirati stvarno porabo vode in jo primerjati s predvideno ob priključitvi;
– javljati upravljavcu vse okvare na javnem vodovodu, priključku in vodomerih in o odjemu vode iz požarnih hidrantov;
– pismeno obveščati upravljavca o spremembi naslova,
lastništva in spremembah na objektu, ki imajo vpliv na odvzem
in obračun vode v roku 8 dni od nastanka spremembe, ki je
mogoča šele po poravnavi vseh zapadlih obveznosti;
– redno plačevati vodo na podlagi izdanih računov;
– urejati medsebojno delitev stroškov, kadar se obračun
izvaja preko enega obračunskega vodomera;
– upoštevati varčevalne in ostale ukrepe v primeru višje
sile ali upravičene prekinitve dobave vode;
– pridobiti soglasje upravljavca za večja dela pri predelavi
in popravilih internega omrežja;
– povrniti škodo povzročeno na javnem vodovodu, zaradi
del v zvezi z njihovim objektom ali zaradi motenj, povzročenih
z nenormalnim odvzemom vode ali povratnim učinkom na kvaliteto vode v javnem vodovodu.
35. člen
(obveznosti izvajalcev del)
(1) Izvajalci gradbenih del ali upravljavci drugih infrastrukturnih objektov oziroma vsi, ki na območju javnega vodovoda
ali vodovodnega priključka izvajajo dela, ki lahko škodno vplivajo na vodovodne objekte in naprave, morajo pred pričetkom
vzdrževalnih, investicijskih del ali drugih del, ki potekajo v varovalnem pasu vodovoda, pridobiti soglasje upravljavca javnega
vodovoda in poskrbeti za zakoličenje obstoječe vodovodne
napeljave ter zagotoviti vzpostavitev vodovodnega omrežja in
opreme v prvotno stanje. Pri opravljanju del na svojih objektih
in napravah morajo zagotoviti, da ostanejo vodovodne naprave
nepoškodovane.
(2) V primeru nastalih poškodb je povzročitelj škode dolžan nemudoma obvestiti upravljavca javnega vodovoda o kraju,
času in vrsti poškodbe, ter upravljavcu naročiti popravilo in
poravnati stroške popravila nastale poškodbe in stroške odtečene vode.
XIII. ODVZEM VODE IZ HIDRANTOV
36. člen
(uporaba javnih hidrantov)
(1) Hidranti v omrežju javnega vodovoda služijo predvsem
požarni varnosti in morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem
stanju.
(2) Hidranti se smejo uporabljati le za gašenje požarov,
vaje za preprečevanje požara in za druge intervencije ob naravnih in drugih nesrečah brez poprejšnjega soglasja upravljavca.
V tem primeru mora uporabnik naknadno obvestiti upravljavca
vodovoda o uporabi, trajanju in količini odvzete vode.
(3) Gasilska društva so dolžna izvajati stalen nadzor nad
uporabo hidrantov in upravljavcu sprotno sporočati vsak odvzem in količino odvzete vode ter sporočiti morebitne tehnične
pomanjkljivosti in nepravilnosti pri uporabi hidrantov. Podatke
o hidrantih vodi upravljavec v registru hidrantov.
(4) V primeru suše se smejo za odvzem vode izjemoma
uporabljati tudi hidranti. Gasilska društva in enote za zaščito
in reševanje morajo pri odvzemu vode iz hidrantov uporabljati predpisano tehnično opremo in izpolnjevati pogoje
za odvzem zdravstveno ustrezne vode in upravljavcu javiti
mesto in količino odvzema. Mesto pogoje odvzema in način
plačila odvzete vode jim predpiše upravljavec v posebnem
soglasju.
(5) Odvzem vode iz hidrantov za druge potrebe je dovoljen le s soglasjem upravljavca. Za takšen odvzem vode se
med uporabnikom in upravljavcem sklene posebna pogodba,
v kateri je določen tudi način plačila.
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37. člen
(hidranti v internem omrežju)
Za uporabo hidrantov v internem omrežju, ki se napaja
direktno iz omrežja brez vodomera, veljajo določbe prejšnjega
člena tega odloka.
38. člen
(poškodbe javnih hidrantov)
(1) Uporabnik mora pustiti hidrant v brezhibnem stanju.
(2) V primeru poškodbe hidranta, mora uporabnik takoj
obvestiti upravljavca. Povzročitelj odgovarja za škodo, ki je
nastala na hidrantu po njegovi krivdi.
XIV. PREKINITEV IN OMEJITEV DOBAVE VODE
39. člen
(prekinitev dobave uporabniku)
(1) Upravljavec je dolžan na stroške uporabnika in na
podlagi predhodnega obvestila, prekiniti dobavo vode v naslednjih primerih:
1. če stanje interne napeljave ali vodomernega jaška
ogroža zdravje drugih uporabnikov oziroma kvaliteto vode v
javnem vodovodu,
2. če je priključek na vodovod izveden brez soglasja ali v
nasprotju s soglasjem upravljavca,
3. če interna instalacija in druge naprave uporabnika
ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik
ne izboljša stanja,
4. če uporabnik brez soglasja upravljavca dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo interno napeljavo ali razširi
svojo napeljavo,
5. če uporabnik onemogoča delavcu upravljavca odčitavanje, pregled ali zamenjavo vodomera, pregled priključka
in notranjih napeljav, ki jih mora ta izvajati v skladu z določili
tega odloka,
6. če uporabnik brez privolitve upravljavca odstrani plombo na vodomeru, hidrantu ali kako drugače spremeni izvedbo
priključka, glede na stanje ob priključitvi,
7. če uporabnik brez soglasja upravljavca opravlja posege
v naprave in objekte, ki jih ima v upravljanju upravljavec,
8. če uporabnik krši objavljene ukrepe za varčevanje z
vodo,
9. če uporabnik ne poravna stroškov po izdanem računu
niti po prejemu opomina pred prekinitvijo dobave vode, v roku,
ki je na njem naveden,
10. če upravljavec ugotovi, da ima uporabnik tudi lastni
vodni vir in le‑ta ni ločen od javnega vodovoda,
11. če je pretekel rok za odstranitev začasnega priključka,
12. če z odvodom odpadne vode ali nedopustnim ravnanjem z odpadki, ki ogrožajo vire ali distribucijo vode, povzroča
nevarnost onesnaževanja vode.
(2) Upravljavec lahko prekine dobavo vode samo v primeru, ko s prekinitvijo ne posega v pravice drugih uporabnikov,
razen v primeru iz 12. točke tega člena.
(3) Dobava vode se prekine do odprave vzroka za prekinitev. Za vnovično vzpostavitev dobave vode mora uporabnik
plačati vse nastale stroške odklopa, priklopa ali poskusa odklopa po veljavnem ceniku upravljavca.
40. člen
(prekinitev dobave na zahtevo uporabnika)
(1) Upravljavec prekine dobavo vode in ukine priključek,
če uporabnik pisno odpove priključek ali zahteva prekinitev
dobave vode.
(2) Priključek upravljavec ukine tako, da:
– fizično odstrani priključni ventil in cev,
– izbriše priključek iz katastra,
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– vnese v evidenco uporabnikov njegovo ukinitev. Stroške
ukinitve priključka nosi uporabnik.
(3) Na zahtevo uporabnika, zaradi opustitve uporabe stavbe, je upravljavec dolžan začasno prekiniti dobavo pitne vode
uporabniku. Stroške prekinitve dobave in vnovične priključitve
pitne vode plača uporabnik po veljavnem ceniku upravljavca.
41. člen
(prekinitev dobave uporabnikom za krajši čas)
(1) Upravljavec ima pravico brez odškodninske odgovornosti do uporabnika prekiniti dobavo vode za krajši čas zaradi planiranih vzdrževalnih ali obnovitvenih del na objektih in napravah
javnega vodovoda, odprave okvar, vendar mora o času trajanja
prekinitve dobave vode pravočasno obvestiti uporabnike neposredno ali preko lokalnih sredstev javnega obveščanja.
(2) V primeru nepredvidenih okvar ima upravljavec za
krajši čas pravico brez odškodninske odgovornosti do uporabnika prekiniti dobavo vode brez predhodnega obvestila.
42. člen
(prekinitev dobave uporabnikom v primeru višje sile)
(1) V primeru višje sile, kot so potres, požar, suša, onesnaženje vodnih virov, izpad energije, velike okvare in podobno, ima upravljavec pravico brez odškodninske odgovornosti
do uporabnika prekiniti ali zmanjšati dobavo vode, mora pa
postopati skladno s sprejetimi načrti ukrepov za take primere.
(2) V izrednih primerih in na podlagi strokovnega mnenja
pristojnih institucij je upravljavec dolžan obveščati uporabnike
o izvajanju posebnih ukrepov glede uporabe vode.
43. člen
(ukrepi ob pomanjkanju vode)
(1) V primeru pomanjkanja vode na vodnem viru ali poškodb na objektih ali opremi vodovoda, zaradi katerih je ogrožena zmogljivost oskrbe s pitno vodo, lahko upravljavec vodovoda brez odškodninske odgovornosti do uporabnika omeji
odvzem vode iz vodovoda, pri čemer mora upoštevati, da ima
oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred rabo vode za
druge namene.
(2) V primeru pomanjkanja pitne vode v omrežju, župan
Občine Beltinci na predlog upravljavca izda sklep o varčevanju
s pitno vodo, v katerem določi stopnjo varčevanja in posameznim skupinam omeji uporabo vode.
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– ne meri načrpane vode v skladu z 21. členom tega
odloka,
– ne ravna v skladu s 34. členom tega odloka.
(4) Z globo 400 € se kaznuje za prekršek odgovorna
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz tretjega odstavka
tega člena.
(5) Z globo 400 € se kaznuje za prekršek posameznik –
uporabnik, če:
– se priključi na javni vodovod brez soglasja upravljavca
(14. člen),
– se ne priključi in ne uporablja javnega vodovoda, kjer je
to obvezno (16. in 17. člen),
– ravna v nasprotju z 19. členom,
– nima vgrajenega vodomera oziroma ga ne vgradi v
predpisanem roku (22. in 46. člen),
– ne izpolnjuje obveznosti iz 34. člena,
– odvzema vodo iz hidranta v nasprotju s 36. in
37. členom,
– se ne vpiše v evidenco uporabnikov v predpisanem
roku (46. člen).
(6) Z globo 1400 evrov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost – upravljavec zasebnega vodovoda, če:
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 3. člena;
– ravna v nasprotju s 6. členom;
– ravna v nasprotju z 18. členom;
– ravna v nasprotju z 39. členom.
(7) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz šestega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika in posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost – upravljavec zasebnega vodovoda.
(8) Z globo 1400 evrov se kaznuje za prekršek izvajalec
del – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju
s 35. členom.
(9) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz osmega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
(10) Z globo 1400 evrov se kaznuje za prekršek upravnik
večstanovanjske stavbe – pravna oseba, če:
– ravna v nasprotju z 31. členom.
(11) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz desetega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

XV. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE

46. člen

44. člen

(prehodni roki)

(nadzor nad izvajanjem tega odloka)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojni
občinski inšpektorji, pooblaščeni delavci upravljavca pa opravljajo strokovni nadzor.
45. člen
(globe)
(1) Z globo 1400 € se kaznuje za prekršek pravna oseba
– upravljavec:
– če ne izpolnjuje obveznosti iz 5., 7., 11., 14., 33. člena
tega odloka,
– če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 16. člena, 17.,
31., 41., 42. in 43. členom tega odloka,
– če prekine dobavo vode v nasprotju s 39. in 40. členom
tega odloka.
(2) Z globo 400 € se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe – upravljavca, če stori dejanje iz prejšnjega
odstavka.
(3) Z globo 1400 € se kaznuje za prekršek uporabnik
– pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki:

(1) Izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih
območjih mora Občina Beltinci zagotoviti do 31. decembra
2015.
(2) Uporabniki, ki niso vpisani v evidenco uporabnikov,
se morajo prijaviti upravljavcu javnega vodovoda v roku šest
mesecev po uveljavitvi tega odloka.
(3) Uporabniki, ki so priključeni na javni vodovod, so
dolžni vgraditi obračunski vodomer v enem letu po uveljavitvi
tega odloka.
(4) Uporabniki morajo priključke obstoječih stavb prenesti
v vzdrževanje upravljavcu javnega vodovoda najpozneje do
31. decembra 2010.
(5) Lastniki obstoječih stavb, ki si zagotavljajo oskrbo s
pitno vodo iz zasebnih vodovodov, morajo prilagoditi oskrbo
s pitno vodo zahtevam tega pravilnika najpozneje do 31. 12.
2010.
(6) Če obstoječa poselitvena območja, kjer mora občina
zagotavljati opravljanje storitev javne službe, niso opremljena
ali niso v celoti opremljena z javnim vodovodom, je oskrba s
pitno vodo iz zasebnih vodovodov dovoljena, dokler občina ne
vzpostavi pogojev za priključitev stavb na sekundarni vodovod,
vendar najpozneje do 31. decembra 2015.

Stran

9402 /

Št.

67 / 24. 8. 2009

(7) Upravljavec prevzame v upravljanje druga vodovodna
omrežja v skladu z določili 18. člena tega odloka v roku petih
let po sprejemu tega odloka.
(8) Upravljavec je dolžan v roku dveh mesecev po uveljavitvi tega odloka pripraviti ceno storitev za vzdrževanje priključka stavbe iz 15. člena tega odloka, v soglasju s pristojnim
organom občine.
(9) Upravljavec je dolžan v roku dveh mesecev po uveljavitvi tega odloka pripraviti Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi
objektov in naprav javnega vodovoda iz 1. člena tega odloka,
sprejme pa ga pristojni organ Občine Beltinci.
(10) Do uveljavitve predpisa, ki na področju varstva pred
požari ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih omrežij
mora Občina Beltinci zagotavljati sredstva za vzdrževanje in
zagotavljanje vode hidrantnega omrežja iz proračuna Občine
Beltinci, obseg teh sredstev pa upravljavec opredeli v programu
oskrbe s pitno vodo.
47. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o začasni oskrbi s pitno vodo v Občini Beltinci (Uradni list
RS, št. 5/98 in 46/06).
48. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2009-25-380/IV
Beltinci, dne 16. julija 2009
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

BLED
3078.

Statut Občine Bled (uradno prečiščeno
besedilo)

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – UPB, 27/08, 76/08 in 100/08) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 – uradno prečiščeno
besedilo 84/06) je Občinski svet Občine Bled na 19. redni seji
dne 7. julija 2009 sprejel Statut Občine Bled, ki obsega:
– Statut Občine Bled – UPB (Uradni list RS, št. 119/03),
– Popravek v Statutu Občine Bled (Uradni list
RS, št. 84/06),
– Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Bled, sprejete
na 19. redni seji, dne 7. 7. 2009.

STATUT
Občine Bled
(uradno prečiščeno besedilo)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Občina Bled (v nadaljnjem besedilu: Občina) je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom na območju
naslednjih naselij (10): mesto Bled, Bodešče, Bohinjska Bela,
Koritno, Kupljenik, Obrne, Ribno, Selo pri Bledu, Slamniki,
Zasip.
(2) Sedež občine je: Bled, Cesta svobode 13.
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(3) Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.
(4) Občino predstavlja in zastopa župan.
(5) Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z
zakonom po postopku, ki ga določa zakon. Območja in imena
naselij v občini se v skladu z zakonom spremenijo z občinskim
odlokom.
(6) V statutu uporabljeni izrazi, ki so zapisani v moški
slovnični obliki so uporabljeni za moški in ženski spol.
2. člen
(1) Na območju Občine Bled so ustanovljeni ožji deli občine, ki zajemajo naslednje krajevne skupnosti: Bled, Bohinjska
Bela, Rečica, Ribno in Zasip. Krajevne skupnosti so pravne
osebe. Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status ožjih delov občine Bled so določeni s tem statutom in odlokom
občine. Premoženje s katerim upravljajo, je last občine, razen
premoženja, ki ga je pridobila s sredstvi krajanov (donacije,
darila, samoprispevki). Krajevna skupnost nastopa v pravnem
prometu v okviru nalog, ki so določene s tem statutom, oziroma
odlokom.
(2) Imena in območja ožjih delov občine so:
1. Krajevna skupnost Bled, ki obsega območje mesta
Bled, razen območja katastrske občine Rečica in dela Rečiške
cest s hišnimi številkami 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 15a in 17.
2. Krajevna skupnost Bohinjska Bela, ki obsega območje
naslednjih naselij: Bohinjska Bela, Obrne, Slamniki in Kupljenik.
3. Krajevna skupnost Rečica, ki obsega območje Katastrske občine Rečica in del Rečiške ceste s hišnimi št. 1, 3, 5, 7,
11, 13, 15, 15a in 17.
4. Krajevna skupnost Ribno, ki obsega območje naslednjih naselij: Bodešče, Koritno, Ribno, Selo pri Bledu.
5. Krajevna skupnost Zasip, ki obsega območje naselja
Zasip.
3. člen
Občina Bled v okviru ustave in zakona samostojno ureja
in opravlja lokalne zadeve javnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in naloge iz državne pristojnosti, ki so nanjo prenesene z zakoni. Občina opravlja posamezne naloge iz državne pristojnosti, če država za to zagotovi potrebna sredstva.
4. člen
(1) Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališče, so občani.
(2) Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih
občine, ki jih volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice,
na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem, ter v drugih organih v skladu s tem statutom.
(3) Občani sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih zadev
tudi na zborih občanov, z referendumom in ljudsko iniciativo.
(4) Na osnovi odločitve organov občine, v okviru svojih
pristojnosti, se lahko v posamezne oblike odločanja vključijo
tudi osebe, ki imajo v občini začasno prebivališče in osebe,
ki so lastniki zemljišč in drugih nepremičnin na območju občine.
5. člen
(1) Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s
sosednjimi in drugimi občinami, širšimi lokalnimi skupnostmi
in državo.
(2) Občina odloča o povezovanju v širše lokalne samoupravne skupnosti, na način in po postopku predpisanem v
zakonu.
(3) Občina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi
drugih držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.
(4) Občina sodeluje z drugimi občinami na načelih prostovoljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen z njimi združuje
sredstva, oblikuje skupne organe in organizacije ter službe za
opravljanje skupnih zadev.
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6. člen
(1) Občina ima svojo zastavo in grb.
(2) Zastava občine je belo modre barve z grbom Občine
Bled. Barvi zastave si sledita po tem vrstnem redu: modra,
bela, modra. Vsaka barva zavzema po dolžini tretjino zastave.
Grb je v sredini zastave. Ščit grba je obrobljen z zlato barvo.
(3) Grb Občine Bled je oblikovan na ovalnem ščitu. Desni
del grba predstavlja Blejski otok z romansko cerkvico Marijinega vnebovzetja. Levi del grba predstavlja grad s stolpom
in grajskim obzidjem na skali. Spodnji del grba pa predstavlja
Blejsko jezero.
(4) Podrobnejša oblika in način uporabe zastave in grba
se določi z odlokom.
(5) Občina Bled praznuje občinski praznik 10. aprila.
(6) Občina ima pečat, ki je okrogle oblike. Pečat ima v
zunanjem krogu na zgornji polovici napis: Občina Bled, v notranjem krogu pa naziv organa občine – Občinski svet; Župan;
Nadzorni odbor; Občinska uprava; Volilna komisija. V sredini
pečata je grb občine. Velikost, uporabo in hrambo pečata občine določi župan s svojim aktom.
(7) Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zaslužnim občanom, organizacijam in drugim občinska priznanja in
nagrade, v skladu s posebnim odlokom.
II. NALOGE OBČINE
7. člen
Občina opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne
naloge), določene s tem statutom in zakoni, zlasti pa:
1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena
tako, da:
– sprejema statut in druge splošne akte občine,
– sprejema proračun in zaključni račun občine,
– načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske
akte,
– predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti.
2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:
– ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem,
– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
– sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in
premičnin,
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja.
3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine tako,
da:
– spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,
– sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo
razvoj gospodarstva v občini,
– oblikuje davčno politiko, ki pospešuje gospodarski razvoj,
– sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov
in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri razreševanju gospodarskih problemov,
– z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje razvoj
gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjektov,
– opravlja potrebne naloge na področju turizma in gostinstva,
– opravlja potrebne naloge na področju kmetijstva.
4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj, tako da:
– v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objektov,
– sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski program občine,
– spremlja in analizira stanje na stanovanjskem področju
občine,
– spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini
ter se vključuje v stanovanjski trg,
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– gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja
objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,
– v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje kreditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj,
– sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi
institucijami pri razreševanju stanovanjske problematike občanov.
5. Skrbi za lokalne javne službe, tako da:
– ustanavlja lokalne javne službe,
– sprejme splošne akte, ki urejajo način ustanovitve in
delovanje lokalnih javnih služb,
– zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih služb,
– nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
– gradi in vzdržuje vodovodne, energetske in druge komunalne objekte in naprave,
– zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.
6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno‑izobraževalno in zdravstveno dejavnost, tako da:
– ustanovi vzgojno‑izobraževalni in zdravstveni zavod ter
zagotavlja pogoje za njegovo delovanje,
– v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih možnosti
omogoča izvajanje nadstandardnih programov,
– sodeluje z vzgojno‑izobraževalnim zavodom in zdravstvenim zavodom,
– z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno‑izobraževalno
dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,
– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev.
7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega
varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele, tako da:
– spremlja stanje na tem področju,
– pristojnim organom in institucijam predlaga določene
ukrepe na tem področju,
– sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in
drugimi pristojnimi organi in institucijami.
8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije, tako da:
– omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za kulturno dediščino na svojem območju,
– zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost,
– z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
– sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti
občine.
9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred
hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge
dejavnosti varstva okolja, tako da:
– izvaja naloge, ki jih določa zakon, uredbe in drugi predpisi s področja varstva okolja,
– spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja,
– sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zagotavlja varstvo okolja,
– sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obvešča o ugotovljenih nepravilnostih,
– z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.
10. Upravlja, gradi in vzdržuje:
– lokalne javne ceste in druge javne poti,
– površine za pešce in kolesarje,
– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
– javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne
površine ter
– ureja promet v občini.
11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z merili in
normativi:
– organizira reševalno pomoč v požarih,
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– organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje
za primere elementarnih in drugih nesreč,
– zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in
izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami,
– zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih
in drugih naravnih nesreč,
– sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in
štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,
– opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni
varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.
12. Ureja javni red v občini, tako da:
– sprejema ustrezne splošne akte,
– določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi
se kršijo predpisi občine,
– ureja lokalni promet in določa prometno ureditev,
– organizira občinsko redarstvo,
– izvaja nadzorstvo nad javnimi prireditvami,
– opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje
pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,
– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.
8. člen
V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja
tudi naloge, ki se nanašajo na:
– inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti,
– ugotavljanje javnega interesa v primeru razlastitve za
potrebe občine,
– določanje namembnosti urbanega prostora,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev za njihovo uporabo,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov
v sodelovanju s pristojnimi institucijami,
– mrliško ogledno službo in
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.
9. člen
(1) Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične
naloge za svoje potrebe ter za te potrebe pridobiva statistične
in evidenčne podatke od pooblaščenih organov za zbiranje
statističnih in evidenčnih podatkov.
(2) Za potrebe iz prvega odstavka tega člena pridobiva
občina od upravljalcev zbirk podatke o fizičnih osebah, ki
imajo v občini stalno ali začasno prebivališče in o fizičnih osebah, ki imajo v občini nepremičnine, ter podatke o
pravnih osebah, ki imajo sedež in premoženje oziroma del
premoženja v občini.
(3) Od upravljalca Centralnega registra prebivalstva lahko
občina za potrebe izvajanja svojih nalog pridobiva naslednje
osebne podatke:
a) enotno matično številko občana,
b) ime in priimek,
c) kraj rojstva,
d) državljanstvo,
e) stalno in začasno bivališče,
f) zakonski stan.
(4) Osebne podatke iz prejšnjega odstavka lahko pridobi
občina v pisni obliki, na magnetnih medijih, po elektronski pošti,
za fizične osebe, ki imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, pa tudi neposredno preko računalniške povezave.
(5) Za pridobivanje osebnih podatkov iz zgornjega člena
neposredno preko računalniške povezave je potrebno dovoljenje pristojnega ministra. Pristojni minister dovoli neposredno
povezavo preko računalnika, ko občina zagotovi tehnične in
druge pogoje, s katerimi se zagotavlja zavarovanje osebnih
podatkov.
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III. ORGANI OBČINE
1. Skupne določbe
10. člen
(1) Organi občine so:
– občinski svet,
– župan in
– nadzorni odbor občine.
(2) Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski
organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi
predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in
referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.
(3) Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in
naloge določa zakon.
(4) Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma
članov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in
tem statutom.
(5) Člani občinskega sveta, župan in podžupan so občinski funkcionarji.
11. člen
(1) Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom,
statutom in splošnimi akti občine izvaja upravne naloge iz občinske pristojnosti, odloča o upravnih stvareh na prvi stopnji,
opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva
oziroma drugih služb nadzora ter strokovna, organizacijska in
administrativna opravila za občinske organe.
(2) Organe občinske uprave ustanovi občinski svet z
odlokom, s katerim določi tudi njihovo notranjo organizacijo in
delovno področje.
12. člen
Če ni v zakonu ali tem statutu drugače določeno, lahko
organi občine, ki delajo na sejah, sprejemajo odločitve, če je na
seji navzoča večina članov organa občine. Odločitev je sprejeta, če je med opredeljenimi glasovi več glasov ZA kot PROTI.
13. člen
(1) Delo organov občine je javno.
(2) Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o
delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavljanjem
splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah občinskih
organov, vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga
za odločanje občinskih organov.
(3) Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov,
razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine,
pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma
druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma
državna, vojaška ali uradna tajnost, določa zakon, ta statut in
poslovnik občinskega sveta.
(4) Občani ali njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpogleda v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov občine
o njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih, če izkažejo
pravni interes.
2. Občinski svet
14. člen
(1) Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.
(2) Občinski svet šteje sedemnajst (17) članov.
(3) Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat
članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje novoizvoljenega občinskega sveta.
(4) Do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta traja
tudi:
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– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni
na predčasnih volitvah po razpustitvi prejšnjega občinskega
sveta, ali odstopu večine članov občinskega sveta;
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni
na volitvah, ki so bile iz kakšnega drugega razloga na podlagi
zakona opravljene po rednih volitvah v občinske svete.
(5) Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je
potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta.
Prvo sejo občinskega sveta skliče župan najkasneje v 20 dneh
po izvolitvi članov občinskega sveta, če je za izvolitev župana
potreben drugi krog volitev, pa najkasneje v 10 dneh po drugem
krogu volitev.
(6) Mandat članov občinskega sveta v organih javnih
zavodov, javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica je
občina in v katera so bili imenovani kot predstavniki občinskega
sveta traja enako dobo kot traja mandat teh organov, razen če
je z njihovimi ustanovnimi akti drugače določeno.
15. člen
(1) Volitve občinskega sveta se opravijo na podlagi splošne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem v skladu z zakonom.
(2) Občinski svet se voli po proporcionalnem volilnem
sistemu v občini kot eni volilni enoti.
16. člen
(1) Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge
splošne akte ter poslovnik občinskega sveta.
(2) V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:
1. sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
2. sprejema občinski proračun in zaključni račun,
3. ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo
organizacijo in delovno področje,
4. v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja
skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
5. nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave
glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
6. potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja
predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
7. imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega
odbora,
8. imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta,
9. določi, kateri izmed članov občinskega sveta bo začasno opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha
mandat, pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal njegovo funkcijo, ali če je razrešen,
10. odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja,
kolikor s statutom občine ali z odlokom za odločanje o tem ni
pooblaščen župan,
11. odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
12. razpisuje referendum,
13. v skladu z zakonom določa višino plače ali dela plače
občinskih funkcionarjev ter kriterije in merila za nagrade in
nadomestila članom organov in delovnih teles, ki jih imenuje
občinski svet,
14. določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja
lokalnih javnih služb,
15. ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge
pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
16. imenuje in razrešuje člane komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo,
člane sveta občine za varstvo uporabnikov javnih dobrin ter
člane drugih organov občine ustanovljenih na podlagi zakona,
17. določi organizacijo in način izvajanja varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega
sestavni del je tudi program varstva pred požari,
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18. sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva
pred požari,
19. določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,
20. sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot
javna služba,
21. daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote
in imenuje predstavnike občine v sosvet načelnika upravne
enote,
22. odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta
statut.
17. člen
(1) Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
(2) Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v
občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa
zakon.
(3) Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana,
opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana
hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne opravlja
funkcije člana občinskega sveta.
(4) Funkcija člana občinskega sveta tudi ni združljiva
s funkcijo načelnika upravne enote in vodje notranje organizacijske enote v upravni enoti, na katere območju je občina
kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestih, na
katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorom nad
zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela
organov občine.
18. člen
(1) Župan predstavlja, sklicuje in vodi seje občinskega
sveta. Župan lahko za vodenje sej občinskega sveta pooblasti
podžupana ali drugega člana občinskega sveta, nima pa glasovalne pravice.
(2) Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, pooblaščeni
podžupan oziroma član občinskega sveta ne more voditi že
sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa tudi to ni mogoče, jo vodi
najstarejši član občinskega sveta.
(3) Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede
na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih sklicati
najmanj štirikrat letno.
(4) Župan, pooblaščeni podžupan oziroma član občinskega sveta mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva
najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora biti v
petnajstih dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva za sklic
seje. Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku sedmih dni
po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinskega
sveta, ki so zahtevo podali. Zahtevi za sklic seje občinskega
sveta mora biti priložen dnevni red. Župan, pooblaščeni podžupan oziroma član občinskega sveta mora dati na dnevni red
predlagane točke, predlagan dnevi red pa lahko dopolni še z
novimi točkami.
19. člen
Strokovno in administrativno delo za potrebe občinskega
sveta ter pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega sveta ter
njegovih komisij in odborov zagotavlja občinska uprava.
20. člen
(1) Občinski svet dela in odloča na sejah.
(2) Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.
(3) Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti,
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razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih
aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da
jih sprejme občinski svet na predlog župana.
(4) Župan mora predloge komisij in odborov občinskega
sveta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega odstavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je določeno v poslovniku občinskega sveta.
(5) O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na
začetku seje.
(6) Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena
točka za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih postavljajo
člani sveta.
(7) Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo
županu, podžupanu, članom občinskega sveta, predsedniku
nadzornega odbora občine, direktorju občinske uprave in predsednikom krajevnih skupnosti. O sklicu seje občinskega sveta
se obvesti javna občila.
(8) Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki
komisij in odborov občinskega sveta so se dolžni udeležiti seje
občinskega sveta in odgovarjati na vprašanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo vprašanja iz njihove pristojnosti
oziroma njihovega področja dela.
(9) Direktor občinske uprave se mora udeleževati vseh
sej občinskega sveta in odgovorjati na vprašanja članov občinskega sveta.
21. člen
(1) Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Svet lahko veljavno
sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta.
(2) Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem. Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zakonom ali če tako predlaga član občinskega sveta, o čemer
občinski svet glasuje.
(3) Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih
organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se
določijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet po dvostopenjskem postopku z dvotretjinsko večino navzočih članov.
(4) Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občinska uprava.
(5) Župan in direktor občinske uprave o izvrševanju odločitev občinskega sveta poročata občinskemu svetu najmanj
enkrat letno.
22. člen
(1) Članu občinskega sveta predčasno preneha mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno
kazen zapora, daljšo od šest mesecev,
– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha
opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo člana občinskega
sveta,
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni
združljiva s funkcijo člana občinskega sveta,
– če odstopi.
(2) Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega
sveta iz prve, druge in tretje alineje prvega odstavka tega
člena se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe.
Član občinskega sveta je dolžan občinski svet obvestiti o svoji
odločitvi v zvezi z četrto in peto alineo prvega odstavka tega
člena. Odstop člana občinskega sveta mora biti podan v pisni
obliki. Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko
občinski svet na podlagi poročila komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi za
prenehanje mandata.
(3) Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji
po nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.
(4) Za izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta se upoštevajo določbe zakona o
lokalnih volitvah.
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2.1. Komisije in odbori občinskega sveta
23. člen
(1) Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
(2) Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa. Organizacijo
in delovno področje stalnih delovnih teles občinskega sveta
določa poslovnik občinskega sveta. S sklepom o ustanovitvi
občasnega delovnega telesa in imenovanju članov, določi občinski svet tudi njegove naloge.
24. člen
(1) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima 5 članov, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih
članov tako, da je zastopano prvih pet kandidatnih list glede na
dosežen volilni rezultat. Kolikor imate dve kandidatni listi enak
volilni rezultat, se član določi z žrebom.
(2) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:
– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski
svet,
– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma
predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,
– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi
s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo
plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
– oblikuje predloge občinskih priznanj in opravlja druge
zadeve v zvezi z občinskimi priznanji,
– obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski
svet.
25. člen
(1) Občinski svet ima stalne ali občasne komisije in odbore kot svoja delovna telesa.
(2) Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– statutarno‑pravna komisija;
– odbor za proračun in občinsko premoženje;
– odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja;
– odbor za družbene dejavnosti;
– odbor za gospodarstvo in turizem.
(3) Komisije in odbori štejejo praviloma najmanj 5 in največ 7 članov. Število članov posameznega delovnega telesa
občinskega sveta in delovno področje se določi s poslovnikom
občinskega sveta.
(4) Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov
ter opravi imenovanje.
26. člen
(1) Člane komisij in odborov imenuje občinski svet izmed
svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov.
Predlog kandidatov za predsednika, podpredsednika in člane
pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
(2) Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član
občinskega sveta kot predsednik.
(3) Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni
združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom
v občinski upravi.
27. člen
(1) Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega
delovnega področja v skladu s poslovnikom občinskega sveta
obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo
občinskemu svetu mnenja in predloge.
(2) Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna
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in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.
28. člen
Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega
člana delovnega telesa ali delovno telo v celoti na predlog
najmanj četrtine članov občinskega sveta. Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles pripravi komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta.
3. Župan
29. člen
(1) Župana volijo volivci, ki imajo v občini stalno prebivališče, na neposrednih tajnih volitvah.
(2) Mandatna doba župana traja štiri leta. Za začetek in
trajanje mandatne dobe župana se smiselno uporablja določba
tretjega odstavka 14. člena statuta.
(3) Potek štirih let od nastopa mandata župana je skrajni
rok, v katerem mora nastopiti mandat novoizvoljeni župan.
Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet na svoji
prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta, na podlagi potrdila
občinske volilne komisije o izvolitvi župana, odloči o morebitnih
pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kandidatur za
župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo.
(4) Do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta traja
tudi:
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na nadomestnih
volitvah po prenehanju mandata prejšnjemu županu pred potekom mandatne dobe;
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na volitvah, ki so
bile iz kakšnega drugega razloga na podlagi zakona opravljene
po rednih volitvah.
(5) Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi je župan dolžan obvestiti občinski svet na
prvi naslednji seji.
30. člen
(1) Župan predstavlja in zastopa občino.
(2) Poleg tega župan predvsem:
1. predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine
in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti
občinskega sveta,
2. izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe
za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,
3. skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta,
4. odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja
ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine, v skladu z
vrednostjo, določeno v odloku o proračunu občine,
5. skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih
aktov občine,
6. predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije,
določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o
imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih
v občinski upravi ter pooblašča direktorja občinske uprave za
te naloge,
7. imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave,
8. usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov
skupne občinske uprave,
9. v okviru svoje pristojnosti sprejema odredbe, pravilnike,
navodila in sklepe,
10. opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in ta statut.
(3) Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino
prenesenih zadevah iz državne pristojnosti.
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31. člen
(1) Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če
meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu
svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.
(2) Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni
akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo
za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.
(3) Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če
meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali drugim
splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu svetu, da o
njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.
(4) Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta
župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odločitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko
župan začne postopek pri upravnem sodišču.
(5) Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo,
ki je z zakonom prenešena v opravljanje občini, župan opozori
pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost
take odločitve.
32. člen
Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju
zaščite in reševanja, predvsem pa:
1. skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,
2. imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter
poverjenike za civilno zaščito,
3. sprejme načrt zaščite in reševanja,
4. vodi zaščito, reševanje in pomoč,
5. določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma
naloge zaščite, reševanja in pomoči in organizacije, ki morajo izdelati načrte zaščite in reševanja, ugotavlja in razglaša
stopnjo požarne ogroženosti v naravnem okolju na območju
občine,
6. sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski svet ne more sestati, v primeru nastale nevarnosti odredi
evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev,
7. predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov
na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter materialno
dolžnost.
33. člen
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu
ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se občinski svet
ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne
nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu svetu
takoj, ko se ta lahko sestane.
34. člen
(1) Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina
enega podžupana. Podžupana izmed članov občinskega sveta
imenuje in razrešuje župan. S sklepom o imenovanju podžupana se ugotovi, da bo podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravljal funkcijo župana v času od
sprejema sklepa o predčasnem prenehanju mandata in razpisa
nadomestnih volitev do izvolitve novega župana. Podžupan, ki
opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati za odločitve
občinskega sveta.
(2) Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter
opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere
ga župan pooblasti.
(3) Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za
katere ga župan pooblasti.
(4) V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči,
da bo funkcijo opravljal poklicno. O tem župan pisno obvesti
občinski svet.
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35. člen
(1) Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan
ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član
občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši član občinskega sveta.
(2) V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta
tekoče naloge iz pristojnosti župana.
36. člen
(1) Če je tako določeno v zakonu ali drugem predpisu
lahko tudi župan imenuje komisije in druge strokovne organe
občine.
(2) Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa
kot strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posameznih zadev iz svoje pristojnosti.
37. člen
(1) Predčasno prenehanje mandata župana je določeno
z zakonom.
(2) Županu preneha mandat z dnem, ko občinski svet na
podlagi pisne izjave oziroma predloga komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi
za prenehanje mandata.
(3) Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na seji, na
kateri je dana pisna izjava ali najkasneje na prvi seji po nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.
(4) Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedniku občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat
več kot šest meseceh pred potekom mandatne dobe, razpiše
občinska volilna komisija nadomestne volitve.
(5) Podžupanu preneha mandat s prenehanjem mandata
člana občinskega sveta.
(6) Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan
razreši in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu predčasno prenehal mandat. Prenehanje mandata podžupana zaradi
razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na njegov mandat člana občinskega sveta.
38. člen
(1) Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko župan ali
podžupan, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od sprejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30
dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.
(2) Postopki za nadomestitev člana občinskega sveta,
izvolitev novega župana ali imenovanje podžupana se lahko
po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni vložena, po
preteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev upravnega
sodišča, če pritožba ni vložena oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča.
(3) Če je župan imenovan:
– na funkcijo v organu državne uprave, ki izvaja nadzorstvo na zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo
dela občinskih organov in občinske uprave,
– za načelnika upravne enote, ali vodjo notranje organizacijske enote v upravni enoti, na območju katere je občina,
– na položaj ali drugo uradniško delovno mesto v državni
upravi, na katerem se izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom
nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela
občinskih organov in občinske uprave, mu po zakonu preneha
mandat župana z dnem imenovanja. O imenovanju mora župan
takoj obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo.
(4) Če župan opravlja funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, mu po zakonu preneha mandat župana. Če ne odstopi
s funkcije ali ne preneha z delovnim razmerjem, o svoji odločitvi, ali bo opravljal funkcijo župana, ali še naprej funkcijo ali delo
iz prejšnjega odstavka, je župan dolžan pisno obvestiti občinski
svet po prejemu poročila o izidu volitev v občini.
39. člen
(1) Funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta in podžupana, članstvom v nadzornem odboru in
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z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere
tako določa zakon.
(2) Funkcija podžupana ni združljiva s funkcijo župana,
članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ter
z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.
4. Nadzorni odbor
40. člen
(1) Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne
porabe v občini.
(2) Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje
pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem
občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev
občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
(3) Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja
zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov ožjih delov občine, javnih zavodov, javnih
podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi
sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in
gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.
41. člen
(1) Nadzorni odbor ima pet (5) članov. Predsednika in člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov, z
dvotretjinsko večino glasov vseh svetnikov. Člani nadzornega
odbora imajo praviloma najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno‑računovodskega ali upravno‑pravnega področja. Kandidate za člane nadzornega odbora občine
predlaga občinskemu svetu komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
(2) Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov krajevnih skupnosti, direktor občinske uprave, delavci občinske uprave ter
člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih
skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki proračunskih
sredstev.
(3) Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega
sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev
člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi za
predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.
(4) Občinski svet imenuje člane nadzornega odbora najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.
42. člen
(1) Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju
skliče njegov predsednik. Nadzorni odbor se konstituira, če je
na prvi seji navzočih večina članov.
(2) Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi
njegove seje.
(3) Nadzorni odbor sprejema svoja poročila, priporočila in
predloge na seji, na kateri je navzočih večina članov nadzornega odbora, z večino glasov navzočih članov.
43. člen
(1) Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki
obvezno vsebuje letni nadzor zaključnega računa proračuna,
zaključnih računov finančnih načrtov ožjih delov občine (krajevnih in vaških skupnosti), javnih zavodov in javnih podjetij
ter občinskih skladov, predloga proračuna in finančnih načrtov
ožjih delov občine (krajevnih skupnosti), javnih zavodov, javnih
podjetij in občinskih skladov ter vsaj polletni nadzor razpolaganja z občinskim nepremičnim in premičnim premoženjem.
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V program lahko nadzorni odbor vključi tudi druge nadzore. S
programom seznani nadzorni odbor občinski svet in župana.
(2) Poleg zadev iz letnega programa dela mora nadzorni
odbor obvezno obravnavati zadeve, ki jih s sklepom predlaga
občinski svet ali župan.
44. člen
(1) Ugotovitve, ocene in mnenja ter predloge poročil nadzornega odbora pripravi član nadzornega odbora, ki ga je na
predlog predsednika, za posamezno zadevo v skladu z letnim
programom nadzora, s sklepom o izvedbi nadzora, zadolžil nadzorni odbor. Sklep o izvedbi nadzora mora vsebovati
opredelitev vsebine nadzora, časa in kraja nadzora in navedbo nadzorovane osebe (organ ali organizacija z odgovornimi
osebami).
(2) V postopku nadzora so odgovorni nadzorovane osebe
dolžni članu nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, predložiti
vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora,
odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. Član nadzornega
odbora, ki opravlja nadzor, ima pravico zahtevati vse podatke,
ki so mu potrebni za izvedbo naloge, ki mu je zaupana. Občinski organi so zahtevane podatke dolžni dati.
(3) Po opravljenem pregledu pripravi član nadzornega
odbora predlog poročila, v katerem je navedena nadzorovana
oseba, odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve, ocene
ter mnenja ter morebitna priporočila in predlogi ukrepov. Predlog poročila sprejme nadzorni odbor ter ga pošlje nadzorovani
osebi, ki ima pravico v roku petnajst dni od prejema predloga
poročila vložiti pri nadzornem odboru ugovor. Nadzorni odbor
mora o ugovoru odločiti v petnajstih dneh. Dokončno poročilo
pošlje nadzorni odbor nadzorovani osebi, občinskemu svetu in
županu po potrebi pa tudi računskemu sodišču.
(4) Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov
ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v petnajstih
dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in
računsko sodišče.
(5) V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja
utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba
storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve
posredovati pristojnemu organu pregona.
(6) Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja,
priporočila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so
dolžni obravnavati dokončna poročila nadzornega odbora in v
skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge
nadzornega odbora.
45. člen
(1) Predsednik nadzornega odbora izloči člana nadzornega odbora iz posamezne zadeve v primeru, če so podane
okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.
(2) Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev
mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O
izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora.
(3) O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči
nadzorni odbor.
46. člen
(1) Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor
o svojih ugotovitvah obvesti javnost, vendar, ko je njegovo
poročilo dokončno. Ob obveščanju javnosti mora spoštovati
pravice strank.
(2) Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbora dolžni varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti
nadzorovanih, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov
proračunskih sredstev ter spoštovati dostojanstvo, dobro ime
in osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb.
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47. člen
(1) Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavlja župan in občinska uprava.
(2) Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko
opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje
občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.
(3) Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v
občinskem proračunu, na podlagi izdelanega letnega programa
nadzora.
48. člen
Podrobnejšo organizacijo svojega dela uredi nadzorni
odbor s poslovnikom.
5. Občinska uprava
49. člen
(1) Notranjo organizacijo in delovno področje občinske
uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom.
(2) Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi
župan.
50. člen
(1) Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da z
drugo občino ali z drugimi občinami ustanovijo enega ali več
organov skupne občinske uprave.
(2) Organizacija in delo organa skupne občinske uprave
se določi s splošnim aktom o ustanovitvi, ki ga na skupen predlog županov sprejmejo občinski sveti občin.
51. člen
(1) Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v
upravnih stvareh v upravnem postopku.
(2) Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh
iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.
(3) O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na
prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji župan, če ni za
posamezne primere z zakonom drugače določeno.
(4) O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske
uprave odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost
zadeva spada, če zakon ne določa drugače.
52. člen
(1) Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja
direktor občinske uprave, ki lahko pooblasti delavce uprave,
ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih
stvareh, za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali
za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih
stvareh.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih
stvareh iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom
drugače določeno.
53. člen
Direktor občinske uprave skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in
drugih predpisov o upravnem postopku in zagotavlja vodenje
evidence o upravnih stvareh v skladu s predpisom Ministrstva
za notranje zadeve.
54. člen
O upravnih stvareh iz občinske izvirne pristojnosti lahko
odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje
teh zadev in ima višjo ali visoko strokovno izobrazbo in opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku v skladu s posebnim zakonom. Ob teh pogojih
lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh odloča tudi
uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izobrazbo.
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55. člen
(1) O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je
dopusten upravni spor.
(2) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah
iz državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava,
odloča državni organ, določen z zakonom.
56. člen
(1) O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali
zaposlenega v občinski upravi odloča direktor občinske uprave,
ki v primeru izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi
odloči, če je predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih
stvareh.
(2) O izločitvi direktorja uprave ali župana odloča občinski
svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.
6. Občinsko pravobranilstvo
57. člen
(1) Občina lahko sama ali z drugimi občinami ustanovi
skupni organ občinskega pravobranilstva, ki pred sodišči in
drugimi državnimi organi zastopa občino, občinske organe in
ožje dele občine.
(2) Po pooblastilu lahko občinsko pravobranilstvo zastopa
tudi druge pravne osebe, ki so jih ustanovile občine.
(3) Občinsko pravobranilstvo se ustanovi z odlokom, v
katerem občinski svet določi njegovo delovno področje oziroma
pooblastila. Za občinsko pravobranilstvo se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja državno pravobranilstvo.
7. Drugi organi občine
58. člen
Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki
jih mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo
naloge občine na posameznih področjih javne uprave, določi
župan oziroma občinski svet na podlagi zakona s sklepom o
ustanovitvi in imenovanju članov posameznega organa.
59. člen
Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in drugih sil
za zaščito, reševanje in pomoč, v skladu s sprejetimi načrti.
Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje delo
odgovorni županu.
IV. OŽJI DELI OBČINE
60. člen
(1) Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij so v občini kot ožji deli
občine ustanovljene krajevne skupnosti.
(2) Krajevne skupnosti so del občine v teritorialnem,
funkcionalnem, organizacijskem, premoženjsko‑finančnem in
pravnem smislu.
(3) Pobudo za ustanovitev nove krajevne skupnosti, njeno ukinitev ali spremembo njenega območja lahko da zbor
občanov ožjega dela občine ali 10 odstotkov volivcev s tega
območja po postopku in na način, ki je določen s tem statutom
za ljudsko iniciativo.
(4) Krajevne skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni njihovo območje občinski svet s statutom, po poprej ugotovljeni volji
prebivalcev o imenu in območju skupnosti. Volja prebivalcev se
ugotovi na zborih občanov, ki jih skliče župan za območje, na
katerem naj bi se ustanovila skupnost.
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61. člen
(1) Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v
okviru nalog, ki jih opravlja samostojno, v skladu s tem statutom.
(2) Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu v
svojem imenu in za svoj račun. Zastopa jo predsednik sveta
krajevne skupnosti ali oseba, ki jo ta pooblasti.
(3) Krajevna skupnost ima enotni račun, v okviru skupnega računa proračuna Občine Bled. Vsaka krajevna skupnost
ima v okviru skupnega računa Občine Bled ločeno prikazovanje
prejemkov in izdatkov.
(4) Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z
vsem svojim premoženjem in sredstvi, s katerimi razpolaga. Za
obveznosti ožjega dela občine subsidiarno odgovarja občina.
62. člen
Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev
v občini, in sicer:
– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem
območju,
– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih
odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
– dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri
tem sodelujejo,
– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna
signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti
ipd.),
– predlagajo programe javnih del,
– sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje
njihove skupnosti,
– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih
in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu
občine,
– dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih
proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo
do spremembe režima vodnih virov,
– seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in
varstva okolja,
– sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih
prireditev,
– spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem
obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo, in
sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,
– dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na uporabo
za opravljanje njihovih nalog.
63. člen
(1) Organ krajevne skupnosti je svet, ki ga izvolijo krajani
s stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti. Način
izvolitve članov sveta določa zakon.
(2) Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše župan.
(3) Število članov sveta določi občinski svet z odlokom,
s katerim določi volilne enote za volitve v svet krajevne skupnosti.
(4) Mandat članov sveta krajevne skupnosti se začne in
konča istočasno kot mandat članov občinskega sveta.
(5) Funkcija člana sveta krajevne skupnosti je nezdružljiva
s funkcijo župana, podžupana, s članstvom v nadzornem odboru občine ter z delom v občinski upravi. Določbe zakona in
tega statuta, ki urejajo predčasno prenehanje mandata članu
občinskega sveta se smiselno uporabljajo tudi za prenehanje
mandata člana sveta ožjega dela občine.
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64. člen
(1) Prvo sejo sveta krajevne skupnosti skliče župan najkasneje dvajset dni po izvolitvi članov sveta krajevne skupnosti.
Svet je konstituiran, ko so potrjeni mandati več kot polovici
njegovih članov. Svet krajevne skupnosti ima predsednika, ki
ga izmed sebe izvolijo člani sveta.
(2) Predsednik sveta krajevne skupnosti predstavlja skupnost, sklicuje in vodi seje sveta ter predstavlja svet krajevne
skupnosti.
(3) Predsednik sveta krajevne skupnosti, v okviru nalog
skupnosti in s proračunom občine določenih sredstev za izvajanje teh nalog, pri izvajanju odločitev sveta krajevne skupnosti, zastopa občino. Pred sklenitvijo pravnih poslov, katerih
vrednost presega 3.000 €, mora predsednik sveta krajevne
skupnosti pridobiti soglasje župana.
(4) Svet na predlog predsednika izvoli podpredsednika.
Podpredsednik sveta nadomešča predsednika in opravlja naloge, ki mu jih določi predsednik.
(5) Svet krajevne skupnosti dela ter sprejema svoje odločitve na seji, na kateri je navzočih večina članov, z večino
glasov navzočih članov
(6) Župan ima pravico biti navzoč na seji sveta krajevne
skupnosti in razpravljati, vendar pa nima pravice glasovati.
(7) Predsednik sveta skliče svet krajevne skupnosti najmanj štirikrat na leto oziroma večkrat v primeru, da je to potrebno. Predsednik mora sklicati svet krajevne skupnosti, če to
zahteva župan, ali najmanj polovica članov sveta.
(8) Za delovanje sveta krajevne skupnosti se smiselno
uporablja poslovnik občinskega sveta.
65. člen
(1) Svet krajevne skupnosti izvršuje naloge, ki so v skladu
s tem statutom naloge krajevne skupnosti. Svet tudi:
– obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti in njeno prebivalstvo ter
oblikuje svoja stališča in mnenja,
– daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih
splošnih aktov občine.
(2) Stališča, mnenja, pobude in predlogi sveta krajevne
skupnosti niso pogoj za izvrševanje nalog občine, za katere
so pristojni občinski svet, župan ali občinska uprava in jih ne
zavezujejo, razen če ni s tem statutom ali odlokom drugače
določeno.
(3) Svet krajevne skupnosti lahko za obravnavo posameznih vprašanj sklicuje zbore krajanov krajevne skupnosti. Za
sklic in izvedbo zbora krajanov se smiselno uporabljajo določbe
tega statuta, s katerimi je urejen zbor občanov.
66. člen
Zaradi obravnave določenih skupnih vprašanj in nalog ter
za obravnavo zadev iz občinske pristojnosti župan oblikuje svet
predsednikov svetov krajevnih skupnosti kot svoj posvetovalni
organ.
67. člen
(1) Krajevne skupnosti pridobivajo sredstva za izvajanje
nalog iz svoje pristojnosti iz prispevkov krajanov, daril, donacij
in iz dejavnosti, ki jih krajevna skupnost opravlja. Naloge, ki jih
izvaja v imenu in za račun občine, se financirajo iz občinskega
proračuna. Podrobnejša merila in kriteriji za financiranje krajevnih skupnosti se izvajajo s sprejetim Odlokom o proračunu
občine Bled za posamezno leto.
(2) Za uresničevanje posebnih skupnih potreb in interesov
prebivalcev krajevnih skupnosti lahko občina pridobiva sredstva iz prostovoljnih prispevkov njihovih prebivalcev, podjetij,
zavodov in drugih organizacij ter samoprispevkov. Tako pridobljena sredstva je občina dolžna posebej evidentirati in porabiti
v skladu z njihovim namenom.
(3) Prostore, opremo in materialna sredstva, ki jih potrebujejo za svoje delovanje sveti krajevnih skupnosti, zagotovi
občina, z njimi pa upravlja krajevna skupnost.

Št.

67 / 24. 8. 2009 /

Stran

9411

(4) Izvajanje strokovnih nalog in administrativnih opravil
za potrebe krajevnih skupnosti in njihovih svetov zagotavlja
občinska uprava.
68. člen
Občinski svet lahko na predlog župana, nadzornega odbora občine, četrtine članov sveta krajevne skupnosti ali zbora
občanov krajevne skupnosti, razpusti svet krajevne skupnosti
in razpiše predčasne volitve:
– če se po najmanj trikratnem sklicu ne sestane,
– če ne izvršuje nalog, ki so mu v skladu s tem statutom
zaupane oziroma jih izvršuje v nasprotju z zakonom, predpisi
in splošnimi akti občine.
69. člen
Občinski svet lahko s spremembo statuta tudi ukine krajevno skupnost, če ugotovi, da svet krajevne skupnosti ne
opravlja svojih nalog, da ni kandidatov za člane sveta oziroma
da občani na njenem območju nimajo interesa za opravljanje
nalog krajevne skupnosti v skladu s tem statutom.
V. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV
PRI ODLOČANJU V OBČINI
70. člen
Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju
v občini so: zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa.
1. Zbor občanov
71. člen
(1) Občani na zboru občanov:
– obravnavajo pobude in predloge za spremembo območja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v zvezi
s tem in oblikujejo mnenja,
– obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in
povezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne lokalne
skupnosti,
– obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali
ukinitev ožjih delov občine oziroma za spremembo njihovih
območij,
– predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spremembah območij naselij, imen naselij ter imen ulic,
– opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zakonom,
– dajejo predloge občinskim organom v zvezi s pripravo
programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom ter varovanja življenjskega okolja,
– oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor, kot
so gradnja cest, energetskih objektov, odlagališč odpadkov in
nevarnih stvari,
– obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odločajo
o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem statutom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako sklene
občinski svet ali župan.
(2) Občinski organi so odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora občanov dolžni obravnavati in pri izvajanju
svojih nalog upoštevati. Če pristojni občinski organ meni, da
predlogov, pobud, stališč, mnenj in odločitev zbora občanov ni
mogoče upoštevati, je občanom dolžan na primeren način in v
primernem roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.
72. člen
(1) Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za eno
ali več krajevnih skupnosti, za posamezno naselje ali zaselek.
(2) Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo, ali na
pobudo občinskega sveta ali sveta krajevne skupnosti.
(3) Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na
zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v občini, zbor občanov v
krajevni skupnosti pa na zahtevo najmanj 10 odstotkov volivcev
v tej skupnosti. Če župan ne skliče zbora občanov v 30 dneh po
pravilno vloženi zahtevi, ga lahko skliče tisti, ki je pobudo dal.
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(4) Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebovati pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava.
Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli.
Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum rojstva in
naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise. Župan lahko
zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zahteve ni podprlo
zadostno število volivcev. Slep z obrazložitvijo se vroči pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu na seznamu.
Župan skliče zbor občanov najkasneje v tridesetih dneh po
prejemu pravilno vložene zahteve.
73. člen
(1) Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za katerega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter
predlog dnevnega reda.
(2) Sklic zbora občanov je treba objaviti na krajevno
običajen način.
74. člen
(1) Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni
podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenovanje
predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.
(2) Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje najmanj pet odstotkov volivcev, če je zbor sklican za vso občino
oziroma najmanj dvajset odstotkov volivcev, če je zbor sklican
za območje krajevne skupnosti ali posameznega naselja. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo glasuje najmanj
polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru.
(3) Delavec občinske uprave, ki ga določi direktor občinske uprave, ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko volivcev
je glasovalo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o odločitvah
zbora. Z zapisnikom zbora občanov direktor uprave seznani občinski svet in župana ter ga na krajevno običajen način objavi.
2. Referendum o splošnem aktu občine
75. člen
(1) Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki
so vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski svet,
razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o splošnih
aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski
davki in druge dajatve.
(2) Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega
odstavka razpiše referendum na predlog župana ali člana
občinskega sveta.
(3) Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če tako določa
zakon ali statut občine.
76. člen
(1) Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali
član občinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta občine.
(2) Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega
akta občine je treba občinski svet pisno seznaniti s pobudo
volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma.
(3) Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana
pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma,
župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu ali
pobudi oziroma do odločitve na referendumu.
77. člen
(1) Referendum se opravi kot naknadni referendum, na
katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine
ali njegove posamezne določbe.
(2) Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z
objavo izida referenduma.
(3) Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upoštevanju
volje volivcev ne spremeni.
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(4) Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil
splošni akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove posamezne določbe, zavezuje občinski svet do konca njegovega
mandata.
78. člen
(1) Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih
določbah mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis referenduma. Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje,
ki naj bo predmet referenduma, in obrazložitev.
(2) Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali
svet ožjega dela občine. Pobuda mora biti podprta s podpisi
najmanj stotih volivcev v občini. Podporo pobudi dajo volivci
na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in
priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča.
(3) Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za
razpis referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo
predloži županu.
(4) Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana
v skladu s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z
zakonom in s statutom občine, o tem v osmih dneh po prejemu pobude obvesti pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno
neskladnost odpravi v osmih dneh. Če pobudnik tega ne stori,
se šteje, da pobuda ni bila vložena. Župan o tem nemudoma
obvesti pobudnika in občinski svet.
(5) Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz
predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preizkusi
upravno sodišče.
79. člen
(1) Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z
osebnim podpisovanjem ali s podpisovanjem na seznamu.
(2) Župan določi obrazec za podporo z osebnim podpisovanjem, ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis referenduma, in rok za zbiranje podpisov. O načinu dajanja odloči župan
s sklepom. Z istim sklepom določi obrazec seznama.
(3) Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim organom, pristojnim za vodenje evidence volilne pravice. Državni
organ, pristojen za vodenje evidence volilne pravice, overi tudi
podpise volivcev na seznamu.
(4) Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena, če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom
zadostno število volivcev.
80. člen
(1) Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po
sprejemu odločitve o predlogu župana ali občinskega svetnika
za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh od vložitve
zahteve volivcev za razpis referenduma v skladu s četrtim
odstavkom prejšnjega člena, razen če v skladu z zakonom
zahteva ustavno presojo take zahteve.
(2) Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje
petinštirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela prost
dan.
(3) Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet
vrsto referenduma, splošni akt, o katerem se bo odločalo
oziroma njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedilo
referendumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na referendumu tako, da se bo obkrožilo “ZA” oziroma “PROTI”, dan
razpisa in dan glasovanja in referendumsko območje.
(4) Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s
tem statutom določen za objavo splošnih aktov občine.
(5) Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi občinska
volilna komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.
81. člen
(1) Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki
imajo pravico voliti člane občinskega sveta.
(2) Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje
večina volivcev, ki so glasovali.
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82. člen
(1) Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki
vodijo lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu
volilnega odbora odloča občinska volilna komisija.
(2) Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanjih izvedbe referenduma veljajo določbe zakona, ki urejajo referendum
in ljudsko iniciativo, smiselno pa tudi določbe zakona, ki urejajo
lokalne volitve, v kolikor ni s tem statutom v skladu z zakonom o
lokalni samoupravi posamezno vprašanje drugače urejeno.
(3) Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje
občinska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na
način, ki je v statutu občine določen za objavo splošnih aktov
občine.
3. Svetovalni referendum
83. člen
(1) Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih
vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referendum.
(2) Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali
za njen del.
(3) Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami
tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine.
(4) Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne
zavezuje občinskih organov.
4. Drugi referendumi
84. člen
(1) Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispevkih in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.
(2) Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja
referendum, ni drugače določeno.
(3) Samoprispevek se uvede po prej opravljenem referendumu, na katerem se je za uvedbo samoprispevka izrekla
večina volivcev na določenem območju, ki so glasovali, pod
pogojem, da se jih je glasovanja udeležila večina volilnim upravičencev oziroma če zakon ne določa drugače.
5. Ljudska iniciativa
85. člen
(1) Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva
izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov.
(2) Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnjega odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo
določbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen referendum
o splošnem aktu občine.
(3) Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta
občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski
svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej
pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno vložene
zahteve.
(4) Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih
organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu od
dne pravilno vložene zahteve.
86. člen
Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v občini na zborih občanov in referendumih ter njihovo
izvedbo, se zagotovijo v občinskem proračunu.
VI. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE
87. člen
(1) Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama
določi in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom.
(2) Opravljanje javnih služb zagotavlja občina:
– neposredno v okviru občinske uprave,
– z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
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– z dajanjem koncesij,
– z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.
88. člen
(1) Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina
javne službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:
– osnovnošolsko izobraževanje,
– predšolska vzgoja in varstvo otrok,
– osnovno zdravstvo in lekarna,
– osebna pomoč družini in
– knjižničarstvo.
(2) Občina lahko ustanovi javne službe tudi na drugih
področjih, zlasti na področju glasbene vzgoje, izobraževanja
odraslih, kulture, športa in drugih dejavnosti, s katerimi se
zagotavljajo javne potrebe.
89. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitejšega
zagotavljanja javnih služb ustanovi javno službo skupaj z drugimi občinami.
90. člen
Na področju gospodarskih javnih služb občina ustanovi
javne službe za:
– oskrbo s pitno vodo,
– ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov
komunalnih odpadkov,
– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
– javno snago in čiščenje javnih površin,
– pogrebno in pokopališko dejavnost,
– urejanje javnih poti, površin za ceste in zelenih površin,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanje občinskih javnih cest,
– vzdrževanje javnih parkirnih površin in pobiranje parkirnin,
– urejanje dostopov do naravnih, kulturnih in drugih znamenitosti in pobiranje vstopnin,
– na drugih področjih, če tako določa zakon ali odlok
občine.
91. člen
Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi
dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene pristojnosti
ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje gospodarskih,
socialnih ali ekoloških funkcij občine.
92. člen
Občinske javne službe ustanavlja občina z odlokom ob
upoštevanju pogojev, določenih z zakonom.
93. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitega zagotavljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb ustanovi gospodarsko javno službo v okviru zaokroženih oskrbovalnih
sistemov skupaj z drugimi občinami.
94. člen
(1) Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih službah, ki so ustanovljene za območje dveh ali več občin, lahko
občinski sveti občin ustanoviteljic ustanovijo skupni organ, ki
ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic.
(2) V aktu o ustanovitvi skupnega organa se določijo
njegove naloge, organizacija dela in način sprejemanja odločitev, način financiranja in delitve stroškov za delo skupnega
organa.
(3) Pod pogoji, ki jih določa zakon, lahko občina ustanovi
tudi javni sklad ali javno agencijo.
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95. člen
Občina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih služb, ki so
po zakonu obvezne.
Občina ustanavlja javne službe z odlokom.
VII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE
96. člen
(1) Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
(2) Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober
gospodar.
(3) Del premoženja občine lahko upravljajo krajevne skupnosti, na podlagi pogodbe, ki jo sklene župan s svetom krajevne skupnosti. Krajevna skupnost gospodari s tem premoženjem
kot dober gospodar.
(4) Odločitev o odtujitvi nepremičnega premoženja občine sprejme občinski svet. O pridobitvi in odtujitvi premičnega
premoženja ter za pridobitev nepremičnega premoženja do
vrednosti, ki se določi z odlokom, je pristojen župan.
(5) Pred sklenitvijo pogodbe o pridobitvi nepremičnega
premoženja mora župan preveriti, ali so v proračunu zagotovljena finančna sredstva. Odprodaja ali zamenjava nepremičnin
in premičnin v lasti občine se izvede po postopku in na način,
ki ga določa zakon. Če z zakonom to ni urejeno, se odprodaja in zamenjava nepremičnin in premičnin izvedeta v skladu
s predpisi, ki veljajo za odprodajo in zamenjavo državnega
premoženja.
97. člen
Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov in davkov, taks,
pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.
98. člen
(1) Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja
javne porabe so zajeti v proračunu občine. Proračun občine v
splošnem delu sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun
finančnih terjatev in naložb in račun financiranja. Posebni del
proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih proračunskih
uporabnikov občine. Sestavni del proračuna občine so tudi
načrti razvojnih programov, ki jih sestavljajo letni načrti oziroma načrti razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki so
opredeljeni z dokumenti dolgoročnega načrtovanja. Sestavni
del obrazložitve predloga proračuna so načrti delovnih mest in
načrt nabav z obrazložitvami.
(2) V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi
dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občinskim
premoženjem in načrtovani odhodki.
(3) V računu financiranja se izkaže odplačevanje dolgov
in zadolževanje občine. V bilanci prihodkov in odhodkov so
vključeni tudi vsi prihodki in odhodki ožjih delov občine.
99. člen
(1) Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine se smejo
prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu
predvidena za posamezne namene.
(2) Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za
uporabo sredstev.
(3) Za brezplačno pridobitev premoženja je treba pridobiti
predhodno soglasje za finance pristojnega organa občine, če
bi takšna pridobitev povzročila večje stroške ali če je lastništvo povezano s pogoji, ki bi lahko povzročili obveznosti za
občino.
100. člen
Za pripravo in izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrše-
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vanje proračuna občine lahko župan pooblasti posamezne
delavce občinske uprave ali podžupana.
101. člen
(1) Proračun občine je poseben odlok občine, v katerem
so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki in drugi
izdatki občine za eno leto.
(2) Rebalans proračuna je odlok o spremembi proračuna.
(3) Neposredni uporabnik občinskega proračuna je občinski organ in ožji deli občine.
(4) Posredni uporabnik občinskega proračuna je občinski
sklad, javni zavod, katerega ustanovitelj je občina in drugi uporabnik, če se financira iz občinskega proračuna (v nadaljevanju:
uporabnik).
102. člen
(1) Proračun občine sprejme občinski svet na predlog
župana z odlokom.
(2) V odloku o proračunu občine se določi tudi obseg
zadolževanja in poroštev občine ter druga vprašanja v zvezi
z izvrševanjem proračuna ter posebna pooblastila župana pri
izvrševanju proračuna za posamezno leto.
(3) V splošnem in posebnem delu proračuna se prikaže
tudi načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto. Predmet
sprejemanja v občinskem svetu je samo načrt prejemkov in
izdatkov za prihodnje leto.
103. člen
(1) Proračun občine mora biti sprejet pred začetkom leta,
na katerega se nanaša. Občinski svet na predlog župana skupaj s proračunom za naslednje leto lahko sprejme tudi proračun
za leto, ki mu sledi.
(2) Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša, se financiranje nadaljuje na podlagi proračuna
za preteklo leto. Odločitev o začasnem financiranju sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter nadzorni odbor. Odločitev
o začasnem financiranju se objavi v uradnem glasilu občine.
(3) V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine sorazmerno porabljenih sredstev v enakem
obdobju v proračunu za preteklo leto.
(4) O izvajanju proračuna občine za začasno financiranje
lokalnih zadev javnega pomena, obvesti proračunske porabnike župan s sklepom.
(5) Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri
mesece. Začasno financiranje občinskega proračuna se lahko
podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če je
to potrebno za financiranje funkcij občine.
104. člen
(1) Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen
pod pogoji in na način, ki jih določa zakon in odlok, s katerim se
sprejme občinski proračun, upoštevaje strukturo proračuna.
(2) Župan je dolžan v mesecu juliju ali na prvo naslednjo
sejo predložiti v obravnavo občinskemu svetu Poročilo o polletnem izvrševanju proračuna. Župan s poročilom o polletnem
izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom
poroča občinskemu svetu o izvršenih prerazporeditvah.
(3) Župan je dolžan vsake 3 mesece poročati občinskemu
svetu o izvajanju pomembnejših projektov, ki se jih opredeli v
vsakokratnem Odloku o proračunu.
105. člen
(1) Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih
obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna
ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan
zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna za največ
45 dni, če s tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in
pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo, ali prerazporedi
proračunska sredstva.
(2) O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.
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(3) Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan
predlagati rebalans proračuna, najkasneje 15 dni pred potekom
zadržanja.
106. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok
občine, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za
proračun, določi župan obseg izdatkov in odpre nov konto za
ta namen.
107. člen
(1) Če se med letom spremeni delovno področje oziroma
pristojnost uporabnika proračuna, se sorazmerno poveča ali
zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika. O povečanju
ali zmanjšanju sredstev odloča župan.
(2) Če se uporabnik ali posredni uporabnik med letom
ukine in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v proračunsko rezervo ali se, ustrezno
prevzetim nalogam, prerazporedijo med druge uporabnike.
108. člen
(1) Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov
proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se
lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve
občine ali najame posojilo največ 5% sprejetega proračuna, ki
mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
(2) O uporabi sredstev rezerve in o najetju posojila iz tega
člena odloča župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet na
prvi naslednji seji.
109. člen
(1) Občina oblikuje svoje rezerve, v katere izloča del skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, ki
se določi vsako leto s proračunom v višini 0,5% prihodkov.
(2) Izločanje rezerve se praviloma izvrši vsak mesec,
vendar najpozneje do 31. decembra tekočega leta.
(3) Izločanje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo
rezerve občine 2% letno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov za zadnje leto.
110. člen
(1) Rezerva se uporablja:
1. za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim
pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč: kot so suša,
potres, požar, poplave in druge naravne oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske kužne bolezni
in rastlinski škodljivci;
2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno;
3. za kritje proračunskega primanjkljaja.
(2) Sredstva za namene iz prve in tretje točke prejšnjega odstavka se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja,
sredstva iz druge točke morajo biti vrnjena v rezerve do konca
leta.
(3) O uporabi sredstev iz prvega in drugega odstavka tega
člena odloča župan.
111. člen
(1) Tekoča proračunska rezerva je nerazporejeni del odhodkov proračuna za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev.
(2) O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan.
112. člen
(1) Po preteku leta, za katerega je bil sprejet proračun,
sprejme občinski svet zaključni račun proračuna za preteklo
leto.
(2) V zaključnem računu proračuna se izkažejo predvideni
in doseženi prihodki, predvideni in doseženi odhodki ter predvidena in dosežena izvršitev računa financiranja ter sredstva
rezerv.
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(3) Občinski svet se seznani s premoženjsko bilanco
občine.
(4) Zaključni račun se predloži občinskemu svetu najkasneje do konca marca tekočega leta za preteklo leto.
113. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih
sprejme občinski svet pod pogoji, ki jih določa zakon.
114. člen
(1) Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine. O soglasju
odloča občinski svet.
(2) Občinski svet odloča tudi o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih
ustanoviteljica je občina, pod pogoji, ki jih določa zakon.
115. člen
Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih del
izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
116. člen
Občina v skladu z zakonom o financiranju političnih strank
in s tem statutom financira politične stranke in svetniške skupine, ki so zastopane v občinskem svetu. Način financiranja s
sklepom določi občinski svet.
VIII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE
1. Splošni akti občine
117. člen
(1) Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega
sveta, odloki, odredbe, pravilniki in navodila.
(2) Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostorske in druge načrte razvoja občine, občinski proračun in
zaključni račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.
(3) Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet
sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.
(4) Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja
poslovnik občinskega sveta.
118. člen
(1) Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme
občinski svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov občinskega sveta.
(2) Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpisan za sprejem odloka.
119. člen
S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet po dvostopenjskem postopku z dvotretjinsko večino navzočih članov, se
uredi organizacija in način dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti članov občinskega sveta.
120. člen
(1) Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz
svoje pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in določa
način njihovega dela ter ustanavlja javne službe.
(2) Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene
pristojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.
121. člen
Z odredbo uredi občina določene razmere, ki imajo splošen pomen ali odreja način ravnanja v takih razmerah.
122. člen
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta ali
odloka v procesu njihovega izvrševanja.
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123. člen
Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela
organov občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali
odloka.
124. člen
(1) Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu občine – Uradnem listu Republike
Slovenije in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih
drugače določeno.
(2) V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere tako določi občinski svet.
(3) Na spletnih straneh se objavi:
– prečiščeno besedilo statuta, poslovnika, odlokov in
predpisov,
– programi, strategije in drugi dokumenti, ki se nanašajo
na Občino Bled,
– vse objave in razpisne dokumentacije v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila,
– podatki o upravnih storitvah,
– druge informacije javnega značaja v skladu s predpisi,
ki urejajo dostop do informacij javnega značaja.
2. Posamični akti občine
125. člen
(1) Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
(2) S posamičnimi akti – sklepom ali odločbo – odloča
občina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene
državne pristojnosti.
126. člen
(1) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi
občinske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače
določeno.
(2) O pritožbah zoper posamične akte, izdane v upravnih
stvareh iz prenesene državne pristojnosti, odloča državni organ, ki ga določi zakon.
(3) O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih
organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.
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131. člen
Delovna telesa so dolžna za potrebe občinskega sveta
oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpisov, ki se tičejo
koristi občine in pokrajine. Na tej podlagi oblikuje občinski svet
svoje mnenje, ki ga pošlje državnemu zboru.
X. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA UPRAVE
132. člen
(1) Ministrstvo vsako na svojem področju nadzoruje zakonitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne
pristojnosti izdajajo župan, občinski svet in pooblaščeni delavci
občinske uprave.
(2) V zadevah, ki jih na organe občine prenese država,
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela.
(3) Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko
pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje
nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog na
teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravljanje
nalog iz državne pristojnosti.
(4) Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad zakonitostjo dela organov občin zagotoviti ustrezno sodelovanje,
medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom občin.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
133. člen
Določba drugega odstavka 14. člena in drugega odstavka
25. člena tega statuta začne veljati in se uporabi pri volitvah in
konstituiranju novega občinskega sveta.
134. člen
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 039-14/2009
Bled, dne 7. julija 2009
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

IX. VARSTVO OBČINE V RAZMERJU DO DRŽAVE
IN ŠIRŠIH LOKALNIH SKUPNOSTI
127. člen
Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo
ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se posega v ustavni položaj in v pravice občine, oziroma če se s
predpisi pokrajine, brez pooblastila oziroma soglasja občine,
posega v njene pravice.
128. člen
Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim
sodiščem spor o pristojnosti, če državni zbor ali vlada s svojimi
predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v pristojnosti občine. Enako lahko postopa, če pokrajina ali druga občina
posega v njeno pristojnost.
129. člen
Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija
konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi
izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi, če
osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi
akti, uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.
130. člen
Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot stranka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh postopkih
oziroma, če so z že izdanimi akti prizadete pravice in koristi
občine, določene z ustavo in zakoni.

3079.

Poslovnik Občinskega sveta Občine Bled
(uradno prečiščeno besedilo)

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – UPB, 27/08, 76/08 in 100/08) in 16. člena
Statuta Občine Bled – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list
RS, št. 119/03, 84/06) je Občinski svet Občine Bled na 19. redni seji dne 7. julija 2009 sprejel Poslovnik Občinskega sveta
Občine Bled, ki obsega:
– Poslovnik Občinskega sveta Občine Bled – UPB (Uradni
list RS, št. 41/05),
– Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta
Občine Bled, sprejete na 19. redni seji, dne 7. 7. 2009.

POSLOVNIK
Občinskega sveta Občine Bled
(uradno prečiščeno besedilo)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela občinskega
sveta (v nadaljevanju: svet) ter način uresničevanja pravic in
dolžnosti članov občinskega sveta (v nadaljevanju: člani).

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Določbe tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi za
delovanje delovnih teles občinskega sveta in njihovih članov.
Način dela delovnih teles se lahko v skladu s tem poslovnikom
ureja tudi v aktih o ustanovitvi delovnih teles, lahko pa tudi s
poslovniki delovnih teles.
3. člen
Občinski svet in njegova delovna telesa poslujejo v slovenskem jeziku.
4. člen
(1) Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno.
(2) Javnost dela se lahko omeji ali izključi, če to zahtevajo
razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki
vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali
uradna skrivnost.
(3) Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve
javnosti dela občinskega sveta in njegovih delovnih teles določa ta poslovnik.

leto.

5. člen
(1) Svet dela na rednih, izrednih in dopisnih sejah.
(2) Redno sejo sveta skliče župan najmanj štirikrat na

6. člen
Svet predstavlja župan, delovno telo občinskega sveta pa
predsednik delovnega telesa.
7. člen
(1) Svet uporablja pečat občine, ki je določen s statutom
občine, v katerega notranjem krogu je ime občinskega organa
občinski svet.
(2) Svet uporablja pečat na vabilih za seje, na splošnih
aktih in aktih o drugih odločitvah ter na dopisih.
(3) Pečat sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi
delovna telesa sveta.
(4) Pečat sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo direktor
občinske uprave (v nadaljnjem besedilu: direktor uprave) ali
delavec, ki ga za to pooblasti.
II. KONSTITUIRANJE OBČINSKEGA SVETA
8. člen
(1) Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je
potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta.
(2) Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče župan 20 dni
po izvolitvi članov, vendar ne kasneje, kot poteče njegov mandat. Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo skliče predsednik
volilne komisije.
(3) Zaradi priprave na prvo sejo skliče župan nosilce kandidatnih list, s katerih so bili izvoljeni svetniki.
9. člen
(1) Prvo sejo sveta vodi župan.
(2) Na prvi seji svet izmed navzočih članov najprej imenuje tričlansko mandatno komisijo. Člane komisije predlaga
župan, lahko pa tudi vsak član. Svet glasuje najprej o županovem predlogu, če ta ni izglasovan, pa o predlogih članov
po vrstnem redu, kot so bili vloženi, dokler niso imenovani trije
člani komisije. O preostalih predlogih svet ne odloča.
(3) Mandatna komisija na podlagi poročila in potrdil o izvolitvi volilne komisije pregleda, kateri kandidati so bili izvoljeni
za člane občinskega sveta, predlaga občinskemu svetu odločitve o morebitnih pritožbah kandidatov za člane občinskega
sveta ali predstavnikov kandidatnih list in predlaga potrditev
mandatov za člane.
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(4) Mandatna komisija na podlagi poročila volilne komisije
in potrdila o izvolitvi župana predlaga občinskemu svetu tudi
odločitve o morebitnih pritožbah drugih kandidatov za župana
ali predstavnikov kandidatur.
10. člen
(1) Mandate članov občinskega sveta potrdi svet na predlog mandatne komisije potem, ko dobi njeno poročilo o pregledu potrdil o izvolitvi ter vsebini in upravičenosti morebitnih
pritožb kandidatov, predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list.
(2) Svet odloči skupaj o potrditvi mandatov, ki niso sporni,
o vsakem spornem mandatu pa odloča posebej.
(3) Član občinskega sveta, katerega mandat je sporen, ne
sme glasovati o potrditvi svojega mandata. Šteje se, da je svet
z odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature oziroma kandidatne liste.
(4) Svet na podlagi poročila volilne komisije in potrdila o
izvolitvi župana na podlagi poročila mandatne komisije posebej
odloči o morebitnih pritožbah kandidatov za župana, predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list.
11. člen
(1) Ko se svet konstituira in ugotovi izvolitev župana,
nastopijo mandat novoizvoljeni člani občinskega sveta in novi
župan, ki nadaljuje vodenje seje, mandat dotedanjim članom
občinskega sveta in županu pa preneha.
(2) S prenehanjem mandata članov občinskega sveta,
preneha članstvo v nadzornem odboru občine ter stalnih in
občasnih delovnih telesih občinskega sveta.
12. člen
Ko je svet konstituiran, imenuje najprej izmed svojih članov komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, kot
svoje stalno delovno telo. Komisija mora v roku največ dveh
mesecev pregledati članstvo v občinskih organih in delovnih
telesih ter organih javnih zavodov, javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina ter pripraviti
poročilo in predloge za imenovanje novih članov.
III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV OBČINSKEGA
SVETA
1. Splošne določbe
13. člen
(1) Pravice in dolžnosti članov občinskega sveta so določene z zakonom, statutom občine in tem poslovnikom.
(2) Člani občinskega sveta imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej sveta in njegovih delovnih teles, katerih člani
so. Člani občinskega sveta se lahko udeležujejo tudi sej drugih
delovnih teles in imajo pravico sodelovati pri njihovem delu,
vendar brez pravice glasovanja.
(3) Član občinskega sveta ima pravico:
– predlagati občinskemu svetu v sprejem odloke in druge
akte, razen proračuna, zaključnega računa in drugih aktov,
za katere je v zakonu ali v statutu določeno, da jih sprejme
občinski svet na predlog župana, ter obravnavo vprašanj iz
njegove pristojnosti;
– glasovati o predlogih splošnih aktov občine, drugih
aktov in odločitev občinskega sveta ter predlagati dopolnila
(amandmaje) teh predlogov;
– sodelovati pri oblikovanju programa dela občinskega
sveta in dnevnih redov njegovih sej;
– predlagati kandidate za člane občinskih organov, delovnih teles občinskega sveta in organov javnih zavodov, javnih
podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica
je občina oziroma, v katerih ima občina v skladu z zakonom
svoje predstavnike.
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(4) Član občinskega sveta ima dolžnost varovati podatke
zaupne narave, ki so kot osebni podatki, državne, uradne in
poslovne skrivnosti opredeljene z zakonom, drugim predpisom
ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev, za katere zve pri svojem delu.
(5) Član občinskega sveta ima pravico do povračila stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije ter v skladu z zakonom in
posebnim aktom občinskega sveta do dela plače za nepoklicno
opravljanje funkcije občinskega funkcionarja.
14. člen
(1) Član občinskega sveta ne more biti klican na odgovornost zaradi mnenja, izjave ali glasu, ki ga je dal v zvezi z
opravljanjem svoje funkcije.
(2) Član občinskega sveta nima imunitete ter je za svoja
dejanja, ki niso povezana s pravicami in dolžnostmi člana občinskega sveta, odškodninsko in kazensko odgovoren.
15. člen
(1) Svetniške skupine, ki jih oblikujejo člani občinskega
sveta, izvoljeni z istoimenske liste ali dveh ali več kandidatnih
list, imajo pravice, ki gredo posameznemu svetniku.
(2) Svetniško skupino tvorijo najmanj 3 svetniki, kar izkažejo s podpisanim sporazumom. Občinski svet lahko v proračunu zagotovi sredstva za delovanje svetniških skupin.
2. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
16. člen
(1) Član občinskega sveta ima pravico zahtevati od župana, drugih občinskih organov in občinske uprave obvestila in
pojasnila, ki so mu potrebna v zvezi z delom v občinskem svetu
in njegovih delovnih telesih.
(2) Občinski organi iz prejšnjega odstavka so dolžni odgovoriti na vprašanja članov občinskega sveta in jim posredovati zahtevana pojasnila. Če član občinskega sveta to posebej
zahteva, mu je treba odgovoriti oziroma posredovati pojasnila
tudi v pisni obliki.
(3) Član občinskega sveta ima pravico županu ali direktorju uprave postaviti vprašanje, ter jima lahko da pobudo za
ureditev določenih vprašanj ali za sprejem določenih ukrepov
iz njune pristojnosti.
17. člen
(1) Član občinskega sveta zastavlja vprašanja in daje
pobude v pisni obliki ali ustno.
(2) Na vsaki redni seji sveta mora biti predvidena druga
točka dnevnega reda za vprašanja in pobude članov.
(3) Vprašanja oziroma pobude morajo biti kratke in postavljene tako, da je njihova vsebina jasno razvidna. V nasprotnem
primeru župan, ali za vodenje seje pooblaščeni podžupan
oziroma član občinskega sveta na to opozori in člana občinskega sveta pozove, da vprašanje oziroma pobudo ustrezno
dopolni.
(4) Vprašanja in pobude vlagajo svetniki pisno in jih ustno
obrazložijo. Postavljeno vprašanje ne sme trajati več kot 3
minute, obrazložitev pobude pa ne več
(5) Pisno postavljeno vprašanje mora biti takoj posredovano tistemu, na katerega je naslovljeno.
(6) Pri obravnavi vprašanj in pobud morata biti na seji
obvezno prisotna župan in direktor uprave. Če sta župan ali
direktor uprave zadržana, določita, kdo ju bo nadomeščal in
odgovarjal na vprašanja in pobude.
(7) Na seji se odgovarja na vsa vprašanja in pobude, ki
so bila oddana do začetka seje ter na ustna vprašanja, dana
ob obravnavi vprašanj in pobud članov občinskega sveta. Če
zahteva odgovor na vprašanje podrobnejši pregled dokumentacije oziroma proučitev, lahko župan ali direktor uprave oziroma
njun namestnik odgovori na naslednji seji.
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(8) Župan ali direktor uprave oziroma njun namestnik
lahko na posamezna vprašanja ali pobude odgovorita pisno,
pisno morata odgovoriti tudi na vprašanja in pobude, za katere
tako zahteva vlagatelj. Pisni odgovor mora biti posredovan
vsem članom občinskega sveta s sklicem za naslednjo redno
sejo, razen če priprava odgovora terja daljše časovno obdobje
oziroma za pripravo odgovora ni zadolžena občinska uprava.
18. člen
(1) Če član občinskega sveta ni zadovoljen z odgovorom
na svoje vprašanje oziroma pobudo, lahko zahteva dodatno
pojasnilo. Če tudi po tem ni zadovoljen, lahko predlaga občinskemu svetu, da se o zadevi opravi razprava, o čemer odloči
svet z glasovanjem.
(2) Če svet odloči, da bo o zadevi razpravljal, mora župan
uvrstiti to vprašanje na dnevni red prve naslednje redne seje.
3. Odgovornost in ukrepi zaradi neupravičene odsotnosti
s sej sveta in delovnih teles
19. člen
(1) Član občinskega sveta se je dolžan udeleževati sej
sveta in delovnih teles, katerih član je.
(2) Če ne more priti na sejo sveta ali delovnega telesa,
katerega član je, mora o tem in o razlogih za to obvestiti župana
oziroma predsednika delovnega telesa najpozneje do začetka
seje. Če zaradi višje sile ali drugih razlogov ne more obvestiti
župana oziroma predsednika delovnega telesa o svoji odsotnosti do začetka seje, mora to opraviti takoj, ko je to mogoče.
(3) Članu sveta, ki se ne udeleži redne seje občinskega
sveta, ne pripada del plače za nepoklicno opravljanje funkcije
za mesec, v katerem je bila ta seja.
(4) Če se član delovnega telesa iz neopravičenih razlogov ne udeleži treh sej delovnega telesa v koledarskem letu,
lahko predsednik delovnega telesa predlaga občinskemu svetu
njegovo razrešitev.
IV. DELOVNO PODROČJE SVETA
20. člen
(1) Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.
(2) Svet opravlja zadeve iz svoje pristojnosti, ki jo določa
na podlagi ustave in zakona statut občine.
V. SEJE SVETA
1. Sklicevanje sej, predsedovanje in udeležba na seji
21. člen
(1) Občinski svet dela in odloča na sejah.
(2) Seje sveta sklicuje župan.
(3) Župan sklicuje seje občinskega sveta po potrebi, po
sklepu sveta in na predlog drugih predlagateljev, določenih s
statutom občine, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno.
22. člen
(1) Vabilo za redno sejo občinskega sveta s predlogom
dnevnega reda se pošlje članom najkasneje 7 dni pred dnem,
določenim za sejo. Skupaj z vabilom se pošlje tudi gradivo, ki
je bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red.
(2) Vabilo za sejo občinskega sveta se pošlje županu,
podžupanu, predsedniku nadzornega odbora občine, direktorju
uprave in predsednikom krajevnih skupnosti.
(3) Na seje sveta se vabijo poročevalci za posamezne
točke dnevnega reda, ki jih določi župan oziroma direktor
občinske uprave.
(4) Vabilo se pošlje tudi vsem, katerih navzočnost je,
glede na dnevni red, potrebna.
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23. člen
(1) Izredna seja občinskega sveta se skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic
redne seje.
(2) Izredno sejo občinskega sveta skliče župan na predlog
delovnega telesa sveta ali na zahtevo 1/4 članov sveta ali na
lastno pobudo.
(3) Vabilo za izredno sejo občinskega sveta z gradivom
mora biti vročeno članom občinskega sveta najkasneje 3 dni
pred sejo.
(4) Če razmere terjajo drugače, se lahko izredna seja
občinskega sveta skliče v skrajnem roku, ki je potreben, da so
s sklicem seznanjeni vsi člani sveta in se seje lahko udeležijo. V
tem primeru se lahko dnevni red seje predlaga na sami seji, na
sami seji pa se lahko predloži svetnikom tudi gradivo za sejo.
Občinski svet pred sprejemom dnevnega reda tako sklicane izredne seje ugotovi utemeljenost razlogov za sklic. Če občinski
svet ugotovi, da ni bilo razlogov, se seja ne opravi in se skliče
nova izredna ali redna seja v skladu s tem poslovnikom.
23.a člen
(1) Kadar gre za posamezno nujno zadevo manjšega
pomena, se lahko opravi dopisna seja občinskega sveta. Na
dopisni seji ni mogoče odločati o proračunu in zaključnem računu občine, o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom
predpisujejo občinski davki in druge dajatve ter o zadevah,
iz katerih izhajajo finančne obveznosti občine. Dopisna seja
se opravi na podlagi osebno vročenega vabila s priloženim
gradivom ter predlogom sklepa, ki naj se sprejme, z osebnim
telefonskim glasovanjem ali po elektronski pošti. Dopisna seja
se lahko opravi le, če temu ne nasprotuje četrtina članov občinskega sveta.
(2) Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano
vsem članom sveta, od katerih jih je osebno vročitev potrdilo
več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani,
ki so glasovali.
(3) Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je
sprejet, če je zanj glasovala večina članov občinskega sveta,
ki so glasovali.
(4) O dopisni seji se vodi zapisnik, ki mora poleg sestavin,
določenih s tem poslovnikom, vsebovati še potrdila o osebni
vročitvi vabil članom sveta oziroma ugotovitev, koliko članov
sveta je glasovalo.
24. člen
(1) Na seje sveta se vabijo poročevalci za posamezne
točke dnevnega reda, ki jih določi župan oziroma direktor
občinske uprave.
(2) Vabilo se pošlje tudi vsem, katerih navzočnost je glede
na dnevni red potrebna.
25. člen
(1) Predlog dnevnega reda seje občinskega sveta pripravi
župan.
(2) Predlog dnevnega reda lahko predlagajo tudi vsi, ki
imajo pravico zahtevati sklic seje sveta.
(3) V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo
le točke, za katere obravnavo so izpolnjeni pogoji, ki so določeni s tem poslovnikom.
(4) Na dnevni red se prednostno uvrstijo predlogi odlokov,
ki so pripravljeni za drugo obravnavo, in pobude ter vprašanja
svetnikov.
(5) Dnevni red nove seje se začne in nadaljuje s točkami
dnevnega reda prejšnje seje, če vse točke niso bile obravnavane.
(6) O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na
začetku seje.
(7) Svet ne more odločiti, da se v dnevni red seje uvrstijo
zadeve, če članom ni bilo predloženo gradivo oziroma, h katerim ni dal svojega mnenja ali ni zavzel stališča župan, kadar ta
ni bil predlagatelj, razen v primerih, ki jih določa ta poslovnik.
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(8) Župan mora na dnevni red seje sveta uvrstiti točko na
predlog svetnika, ki je bila predlagana pismeno v roku najmanj
14 dni pred sklicem seje in za katero je predloženo gradivo, če
gre za zadevo, katere obravnava je v pristojnosti občinskega
sveta.
26. člen
(1) Sejo občinskega sveta vodi župan. Župan lahko za
vodenje sej občinskega sveta pooblasti podžupana ali drugega
člana občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu: predsedujoči).
(2) Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan ali predsedujoči ne more voditi že sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa
tudi to ni mogoče, jo vodi najstarejši član občinskega sveta.
27. člen
(1) Seje občinskega sveta so javne.
(2) Javnost seje se zagotavlja z navzočnostjo predstavnikov sredstev javnega obveščanja in občanov na sejah občinskega sveta.
(3) Predstavnike sredstev javnega obveščanja v občini se
povabi na sejo z osebnim vabilom ali z obvestilom, poslanim
preko elektronske pošte.
(4) Predsedujoči mora poskrbeti, da ima javnost v prostoru, v katerem poteka seja občinskega sveta, primeren prostor,
da lahko spremlja delo občinskega sveta ter pri tem dela ne
moti. Prostor za javnost mora biti vidno ločen od prostora za
člane občinskega sveta. Če občan, ki spremlja sejo, ali predstavnik sredstva javnega obveščanja moti delo občinskega
sveta, ga predsedujoči najprej opozori; če tudi po opozorilu ne
neha motiti dela občinskega sveta, ga odstrani iz prostora.
(5) Župan predlaga občinskemu svetu, da s sklepom
zapre sejo za javnost v celoti ali ob obravnavi posamezne
točke dnevnega reda, če to terjajo zagotovitev varstva osebnih
podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v
skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe, zaupne
narave oziroma državna, vojaška ali uradna skrivnost.
(6) Kadar svet sklene, da bo izključil javnost oziroma kako
točko dnevnega reda obravnaval brez navzočnosti javnosti,
odloči, kdo je lahko poleg župana, predsedujočega in članov
občinskega sveta, navzoč na seji.
2. Potek seje
28. člen
(1) Ko predsedujoči začne sejo, obvesti svet, kdo izmed
članov občinskega sveta mu je sporočil, da je zadržan in se
seje ne more udeležiti.
(2) Predsedujoči nato ugotovi, ali je svet sklepčen.
(3) Predsedujoči obvesti svet tudi o tem, kdo je povabljen
na sejo.
(4) Na začetku seje lahko predsedujoči poda pojasnila v
zvezi z delom na seji in drugimi vprašanji.
29. člen
(1) Svet na začetku seje določi dnevni red.
(2) Pri določanju dnevnega reda svet najprej odloča o
predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega
reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi.
(3) Zadeve, za katere tako predlaga župan in je obenem
predlagatelj, se brez razprave in glasovanja umaknejo z dnevnega reda.
(4) Predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko sprejmejo le, če so razlogi nastali po sklicu seje in če je bilo članom
občinskega sveta izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev
zadeve na dnevni red. Svet odloči o pisni utemeljenosti za
razširitev dnevnega reda brez razprave.
(5) Po sprejetih posameznih odločitvah za umik oziroma
za razširitev dnevnega reda, da predsedujoči na glasovanje
predlog dnevnega reda v celoti.

Stran

9420 /

Št.

67 / 24. 8. 2009

30. člen
(1) Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po
določenem (sprejetem) vrstnem redu.
(2) Med sejo lahko svet spremeni vrstni red obravnave
posameznih točk dnevnega reda.
31. člen
(1) Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda
lahko poda župan ali oseba, ki jo določi župan oziroma predlagatelj, kadar to ni župan, dopolnilno obrazložitev. Dopolnilna
obrazložitev sme trajati največ deset minut, če ni s tem poslovnikom drugače določeno.
(2) Kadar svet tako sklene, je predlagatelj dolžan podati
dopolnilno obrazložitev.
(3) Če ni župan predlagatelj, poda župan ali od njega pooblaščeni podžupan oziroma direktor uprave mnenje k obravnavani zadevi. Potem dobi besedo predsednik delovnega telesa občinskega sveta, ki je zadevo obravnavalo. Obrazložitev
županovega mnenja in beseda predsednika delovnega telesa
lahko trajata največ po pet minut.
(4) Potem predsedujoči pozove člane občinskega sveta,
da se prijavijo k razpravi. Ko je prijavljanje končano, dobijo
prijavljeni besedo po vrstnem redu, kot so se prijavili. Po zaključnu razprave zadnjega prijavljenega svetnika predsedujoči
zaključi razpravo o posamezni točki dnevnega reda in oblikuje
predlog sklepov. Razprava posameznega člana lahko traja
največ pet minut. Svet lahko sklene, da posamezen član iz
utemeljenih razlogov lahko razpravlja dalj časa, vendar ne več
kot deset minut.
(5) Govornik lahko praviloma razpravlja le enkrat, ima
pa pravico do replike po razpravi vsakega drugega govornika.
Replika mora biti konkretna in se nanašati na v napovedi replike označeno razpravo, sicer jo lahko predsedujoči prepove.
Replike smejo trajati največ dve minuti.
32. člen
(1) Govornik sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem redu, in o katerem teče razprava, h kateri je predsedujoči
pozval.
(2) Če se govornik ne drži dnevnega reda ali prekorači
čas za razpravo, ga predsedujoči opomni. Če se tudi po drugem opominu ne drži dnevnega reda oziroma nadaljuje z razpravo, mu predsedujoči lahko vzame besedo. Zoper odvzem
besede lahko govornik ugovarja. O ugovoru odloči svet brez
razprave in brez obrazložitve glasu.
33. člen
(1) Članu občinskega sveta, ki želi govoriti o kršitvi poslovnika ali o kršitvi dnevnega reda, da predsedujoči besedo
takoj, ko jo zahteva.
(2) Nato poda predsedujoči pojasnilo glede kršitve poslovnika ali dnevnega reda. Če član ni zadovoljen s pojasnilom,
odloči svet o tem vprašanju brez razprave.
(3) Če član zahteva besedo, da bi opozoril na napako,
ali popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni točna in je
povzročila nesporazum ali potrebo po osebnem pojasnilu, mu
da predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se mora
član omejiti na pojasnilo in njegov govor ne sme trajati več kot
pet minut.
34. člen
(1) Če je na podlagi razprave treba pripraviti predloge za
odločitev ali stališča, se razprava o taki točki dnevnega reda
prekine in nadaljuje po predložitvi teh predlogov.
(2) Predsedujoči lahko med sejo prekine delo sveta tudi,
če je to potrebno zaradi odmora, priprave predlogov po zaključeni razpravi, potrebe po posvetovanjih, pridobitve dodatnih
strokovnih mnenj ipd. V primeru prekinitve predsedujoči določi,
kdaj se bo seja nadaljevala.
(3) Predsedujoči prekine delo sveta, če ugotovi, da seja
ni več sklepčna, če so potrebna posvetovanja v delovnem te-
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lesu in v drugih primerih, ko tako sklene svet. Če je delo sveta
prekinjeno zato, ker seja ni več sklepčna, sklepčnosti pa ni niti
v nadaljevanju seje, predsedujoči sejo konča.
35. člen
(1) Seje občinskega sveta se sklicujejo praviloma ob
17. uri in morajo biti načrtovane tako, da praviloma ne trajajo
več kot 5 (pet) ur.
(2) Predsedujoči odredi petnajst minutni odmor vsaj po
dveh urah neprekinjenega dela.
(3) Odmor lahko predsedujoči odredi tudi na obrazložen
predlog posameznega ali skupine članov občinskega sveta,
župana ali predlagatelja, če je to potrebno zaradi priprave
dopolnil (amandmajev), mnenj, stališč, dodatnih obrazložitev
ali odgovorov oziroma pridobitve zahtevanih podatkov. Odmor
lahko traja praviloma trideset minut, odredi pa se ga lahko pred
oziroma v okviru posamezne točke največ dvakrat.
(4) Če kdo od upravičencev predlaga dodatni odmor po izčrpanju možnosti iz prejšnjega odstavka, odloči občinski svet, ali se
lahko odredi odmor ali pa se seja prekine in nadaljuje drugič.
36. člen
(1) Če svet o zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal razprave ali če ni pogojev za odločanje, ali če svet o zadevi ne
želi odločiti na isti seji, se razprava oziroma odločanje o zadevi
preloži na eno izmed naslednjih sej. Enako lahko svet odloči, če
časovno ni uspel obravnavati vseh točk dnevnega reda.
(2) Ko so vse točke dnevnega reda izčrpane, občinski
svet konča sejo.
3. Vzdrževanje reda na seji
37. člen
(1) Za red na seji skrbi predsedujoči. Na seji sveta ne sme
nihče govoriti, dokler mu predsedujoči ne da besede.
(2) Predsedujoči skrbi, da govornika nihče ne moti med
govorom. Govornika lahko opomni na red ali mu seže v besedo
le predsedujoči.
38. člen
Za kršitev reda na seji sveta sme predsedujoči izreči
naslednje ukrepe:
– opomin
– odvzem besede
– odstranitev s seje ali z dela seje.
39. člen
(1) Opomin se lahko izreče članu občinskega sveta, če
govori, čeprav ni dobil besede, če sega govorniku v besedo,
ali če na kak drug način krši red na seji.
(2) Odvzem besede se lahko izreče govorniku, ki je bil na
tej seji že dvakrat opominjan, naj spoštuje red in določbe tega
poslovnika.
(3) Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izreče
članu občinskega sveta oziroma govorniku, če kljub opominu
ali odvzemu besede krši red na seji, tako da onemogoča delo
sveta.
(4) Član občinskega sveta oziroma govornik, ki mu je izrečen ukrep odstranitve s seje ali z dela seje, mora takoj zapustiti
prostor, v katerem je seja.
40. člen
(1) Predsedujoči lahko odredi, da se odstrani s seje in
iz poslopja, v katerem je seja, vsak drug udeleženec, ki krši
red na seji oziroma s svojim ravnanjem onemogoča nemoten
potek seje.
(2) Če je red hudo kršen, lahko predsedujoči odredi, da
se odstranijo vsi poslušalci.
41. člen
Če predsedujoči z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda
na seji sveta, jo prekine.
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4. Odločanje
42. člen
(1) Svet veljavno odloča, če je na seji navzočih večina
vseh članov sveta.
(2) Navzočnost se ugotavlja na začetku seje, pred vsakim glasovanjem in na začetku nadaljevanja seje po odmoru
oziroma prekinitvi.
(3) Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost članov
občinskega sveta v sejni dvorani.
(4) Kadar je za sprejem odločitve potrebna dvotretjinska
večina, svet veljavno odloča, če je na seji navzočih najmanj dve
tretjini vseh članov občinskega sveta.
43. člen
Občinski svet sprejme odločitve z večino opredeljenih
glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino. Predlagana odločitev je sprejeta, če je med opredeljenimi
glasovi več glasov »ZA« kot »PROTI«.
44. člen
(1) Člani sveta imajo pravico in dolžnost, da glasujejo o
vsakem predlogu, o katerem se odloča na seji.
(2) Občinski svet praviloma odloča z javnim glasovanjem.
(3) S tajnim glasovanjem lahko svet odloča, če tako sklene pred odločanjem o posamezni zadevi oziroma vprašanju.
Predlog za tajno glasovanje lahko da župan ali najmanj ena
četrtina vseh članov sveta.
45. člen
(1) Glasovanje se opravi po končani razpravi o predlogu,
o katerem se odloča.
(2) Član občinskega sveta ima pravico obrazložiti svoj
glas, razen če ta poslovnik ne določa drugače. Obrazložitev
glasu se v okviru posameznega glasovanja dovoli le enkrat in
sme trajati največ dve minuti.
(3) Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi in objavi izid glasovanja.
46. člen
(1) Glasovanje se izvede z uporabo glasovalne naprave,
dvigom rok ali s poimenskim izrekanjem. Z dvigom rok se
glasuje, kadar je glasovalna naprava v okvari, kadar je seja
v prostoru, kjer take naprave ni, ali v primeru poimenskega
glasovanja.
(2) Poimensko glasujejo člani občinskega sveta, če svet
tako odloči na predlog predsedujočega ali najmanj ene četrtine
vseh članov sveta.
(3) Člane se pozove k poimenskemu glasovanju po abecednem redu prve črke njihovih priimkov. Član glasuje tako, da
glasno izjavi »ZA« oziroma »PROTI«.
47. člen
(1) Tajno se glasuje z glasovnicami.
(2) Tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide tri članska komisija, ki jo vodi predsedujoči. Dva člana določi občinski svet na
predlog predsedujočega. Administrativno‑tehnična opravila v
zvezi s tajnim glasovanjem opravlja direktor uprave ali delavec
občinske uprave, ki ga določi direktor uprave.
(3) Za glasovanje se natisne toliko enakih glasovnic, kot
je članov sveta.
(4) Glasovnice morajo biti overjene z žigom, ki ga uporablja občinski svet.
(5) Pred začetkom glasovanja določi predsedujoči čas
glasovanja.
(6) Komisija vroči glasovnice članom občinskega sveta
in sproti označi, kateri član je prejel glasovnico. Glasuje se na
prostoru, ki je določen za glasovanje in na katerem je zagotovljena tajnost glasovanja.
(7) Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča,
in praviloma opredelitev »ZA« in »PROTI«. »ZA« je na dnu
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glasovnice za besedilom predloga na desni strani, »PROTI«
pa na levi. Glasuje se tako, da se obkroži besedo »ZA« ali
besedo »PROTI«.
(8) Glasovnica mora vsebovati navodilo za glasovanje.
(9) Glasovnica za imenovanje vsebuje zaporedne številke,
imena in priimke kandidatov; če jih je več, se razvrstijo po vrstnem
redu, ki ga določi žreb. Glasuje se tako, da se obkroži zaporedno
številko pred priimkom in imenom kandidata, za katerega se želi
glasovati in največ toliko zaporednih številk, kolikor kandidatov je
v skladu z navodilom na glasovnici treba imenovati.
(10) Ko član občinskega sveta izpolni glasovnico, odda
glasovnico v glasovalno skrinjico.
48. člen
(1) Ko je glasovanje končano, komisija ugotovi izid glasovanja.
(2) Ugotovitev izida glasovanja obsega:
– število razdeljenih glasovnic,
– število oddanih glasovnic,
– število neveljavnih glasovnic,
– število veljavnih glasovnic,
– število glasov “ZA” in število glasov “PROTI”, oziroma
pri glasovanju o kandidatih,
– število glasov, ki jih je dobil posamezni kandidat,
– ugotovitev, da je predlog izglasovan s predpisano večino, ali da predlog ni izglasovan, pri glasovanju o kandidatih pa,
kateri kandidat je imenovan.
(3) O ugotovitvi rezultatov glasovanja se sestavi zapisnik,
ki ga podpišejo vsi, ki so vodili glasovanje.
(4) Predsedujoči takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid
glasovanja na seji sveta.
49. člen
(1) Če član sveta utemeljeno ugovarja poteku glasovanja
ali ugotovitvi izida glasovanja, se lahko glasovanje ponovi.
(2) O ponovitvi glasovanja odloči svet brez razprave na
predlog člana, ki ugovarja poteku ali ugotovitvi izida glasovanja,
ali na predlog predsedujočega.
5. Zapisnik seje občinskega sveta
50. člen
(1) O vsaki seji občinskega sveta se piše zapisnik.
(2) Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti
pa podatke o navzočnosti članov občinskega sveta na seji in
o posameznem glasovanju, o odsotnosti članov sveta, o udeležbi vabljenih, predstavnikov javnosti in občanov na seji, o
sprejetem dnevnem redu, predlogih sklepov. o izidih glasovanja
o posameznih predlogih in sklepi, ki so bili sprejeti. Zapisniku
je treba priložiti originalna vabila in gradivo, ki je bilo predloženo oziroma obravnavano na seji.Za zapisnik seje občinskega
sveta skrbi direktor uprave. Direktor uprave lahko za vodenje
zapisnika seje občinskega sveta pooblasti drugega delavca
občinske uprave.
(3) Na dnevnem redu vsake redne seje občinskega sveta
je prva točka obravnava in potrditev zapisnika prejšnje redne
in vseh vmesnih izrednih sej občinskega sveta.
(4) Vsak član občinskega sveta ima pravico podati pripombe na zapisnik. O utemeljenosti pripomb odloči občinski
svet. Če so pripombe sprejete, se zapišejo v zapisnik ustrezne
spremembe.
(5) Sprejeti zapisnik podpišeta predsedujoči sveta, ki je
sejo vodil in direktor uprave oziroma pooblaščeni delavec občinske uprave, ki je vodil zapisnik.
(6) Po sprejemu se zapisnik objavi na spletnih straneh
občine ter na krajevno običajen način.
51. člen
(1) Potek seje občinskega sveta se snema zvočno, praviloma tudi slikovno. Posnetki se hranijo v sejnem dosjeju še
deset let po koncu mandata članov sveta, ki so sestavljali
občinski svet, katerega seja je bila posneta.
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(2) Zapisnik in gradiva seje se v sejnem dosjeju hranijo
trajno.
(3) Član občinskega sveta ima pravico poslušati magnetogram, drug udeleženec seje pa le, če je za to dobil dovoljenje
predsedujočega. Poslušanje se opravi v prostorih občinske
uprave. Član sveta lahko zahteva, da se del posnetka dobesedno prepiše. Zahtevo, v kateri navede del seje, za katerega
zahteva prepis, razlog in utemeljitev, vloži pisno pri županu.
Župan odloči o zahtevi in naroči prepis, če ugotovi, da so razlogi utemeljeni.
52. člen
(1) Z gradivom občinskega sveta, ki je zaupne narave, se
ravna v skladu z zakonom.
(2) Izvirniki odlokov, splošnih in drugih aktov občinskega sveta, zapisniki sej ter vse gradivo občinskega sveta in
njegovih delovnih teles, se hrani v arhivu občinske uprave.
O arhiviranju in rokih hranjenja dokumentarnega gradiva se
ravna v skladu s predpisi, ki urejajo pisarniško poslovanje in
dokumentacijsko gradivo.
53. člen
(1) Član občinskega sveta ima pravico vpogleda v vse
spise in gradivo, ki se hrani v arhivu ali je pri pristojnih organih
občinske uprave, če je to potrebno zaradi izvrševanja njegove funkcije. Vpogled odredi direktor uprave na podlagi pisne
zahteve člana občinskega sveta. Original zahteve, odredba
oziroma sklep o zavrnitvi se hrani pri gradivu, ki je bilo dano
na vpogled.
(2) V primeru dokumentarnega gradiva zaupne narave,
odloči o vpogledu župan, v skladu z zakonom o ravnanju z
gradivi zaupne narave.
6. Strokovna in administrativno tehnična opravila za svet
54. člen
(1) Strokovno in administrativno delo za občinski svet in
za delovna telesa občinskega sveta zagotavlja direktor uprave
z zaposlenimi v občinski upravi.
(2) Direktor uprave določi delavca v občinski upravi, ki
pomaga pri pripravi, vodenju in zapisniku sej ter opravlja druga
opravila, potrebna za nemoteno delo občinskega sveta.
(3) Direktor uprave določi delavce v občinski upravi, ki
pomagajo pri pripravi, vodenju in zapisniku sej delovnih teles
ter opravljajo druga opravila, potrebna za nemoteno delo delovnih teles.
7. Delovna telesa občinskega sveta
55. člen
(1) Občinski svet ustanovi stalne in občasne komisije in
odbore kot svoja delovna telesa. Komisije in odbori občinskega
sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s tem poslovnikom in statutom obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.
(2) Komisije in odbori sveta lahko predlagajo občinskemu
svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti,
razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih
aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da
jih sprejme občinski svet na predlog župana.
(3) Občinski svet se lahko odloči, da sprejme predloge
aktov in drugih odločitev iz svoje pristojnosti, ki so svetu predlagani v sprejem, tudi če delovno telo ni oblikovalo svojega
mnenja oz stališča v skladu s tem poslovnikom.
56. člen
Stalna delovna telesa občinskega sveta, ustanovljena s
statutom občine, so:
– statutarno‑pravna komisija;
– odbor za proračun in občinsko premoženje;
– odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja;
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– odbor za družbene dejavnosti;
– odbor za gospodarstvo in turizem.
56.a člen
(1) Statutarno‑pravna komisija obravnava predlog statuta
občine in poslovnika občinskega sveta in njunih sprememb
oziroma dopolnitev, odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet
sprejema v obliki predpisov.
(2) Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede
skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in
statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi
veljavnimi akti občine.
(3) Komisija lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem
spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika občinskega sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov občine.
56.b člen
Odbor za proračun in občinsko premoženje obravnava
in daje občinskemu svetu mnenja in predloge iz pristojnosti
finančne politike občine, proračuna občine, obravnava predlog
proračuna občine, zaključni račun občine, zaključne račune
javnih podjetij in zavodov, katerih ustanoviteljica je občina,
obravnava oprostitve plačil občinskih obveznosti, če je tako določeno v aktih, ki obveznosti določajo, obravnava akte v zvezi z
zadolževanjem in poroštvi občine in javnih zavodov ter premoženjske zadeve občine. Odbor obravnava vse normativne akte,
ki predpisujejo občinske davke, prispevke, nadomestila in takse
ter podaja o njih mnenje in predloge odločitve.
56.c člen
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine
na področju prostorskega planiranja, urejanja in gospodarjenja s prostorom in nepremičnim premoženjem občine, varstva
okolja, zraka, tal, vodnih virov, hrupa, urejanja cest, javnih poti
in javnih površin, komunalne infrastrukture, ki so občinskemu
svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in
občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.
56.d člen
Odbor družbene dejavnosti obravnava vse predloge aktov
in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju negospodarskih dejavnosti, ki so občinskemu svetu predlagani v
sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda
stališče s predlogom odločitve.
56.e člen
Odbor za gospodarstvo in turizem obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju
gospodarstva, malega gospodarstva, obrti, turizma, gostinstva,
kmetijstva in trgovine, ki so občinskemu svetu predlagani v
sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda
stališče s predlogom odločitve.
57. člen
Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov
ter opravi imenovanje.
58. člen
(1) Komisiji imata predsednika, podpredsednika in tri člane. Obe komisiji sestavljajo samo občinski svetniki. Odbori
imajo predsednika, podpredsednika in pet članov.
(2) Predsednika, podpredsednika in člane komisij in odborov imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja izmed svojih članov in pri
odborih največ polovico članov izmed drugih občanov, če ta
poslovnik ne določa drugače.
(3) Članstvo v odboru ali komisiji občinskega sveta ni
združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom
v občinski upravi.
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59. člen
Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega
člana odbora ali komisije sveta ali odbor in komisijo v celoti na
predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta. Predlog novih kandidatov za člane odborov in komisij pripravi komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje
seje občinskega sveta.
60. člen
Svet in župan lahko ustanovita skupna delovna telesa. V
aktu o ustanovitvi skupnega delovnega telesa se določi njihova
sestava in naloge.
61. člen
(1) Predsednik delovnega telesa predstavlja delovno telo,
organizira in vodi delo delovnega telesa, sklicuje njegove seje
in zastopa njegova mnenja, stališča in predloge v občinskem
svetu.
(2) Seje delovnih teles se skličejo za obravnavo dodeljenih zadev na podlagi dnevnega reda redne seje sveta ali na
zahtevo župana.
(3) Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano
članom delovnega telesa najmanj tri dni pred sejo delovnega
telesa, razen v izjemnih in utemeljenih primerih.
(4) Delovno telo dela na sejah. Delovno telo lahko veljavno
sprejema svoje odločitve, če je na seji navzoča večina njegovih
članov in je med navzočimi člani večina tistih, ki so člani občinskega sveta. Delovno telo sprejema svoje odločitve – mnenja,
stališča in predloge z večino glasov navzočih članov.
(5) Glasovanje v delovnem telesu je javno.
(6) Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo določila
tega poslovnika, ki se nanašajo na delo občinskega sveta.
62. člen
Na sejo delovnega telesa so praviloma vabljeni strokovni
delavci, ki so sodelovali pri pripravi predlogov aktov in drugih
odločitev občinskega sveta, ki jih določi predlagatelj, lahko pa
tudi predstavniki organov in organizacij, zavodov, podjetij in
skladov, katerih delo je neposredno povezano z obravnavano
problematiko.
VI. AKTI OBČINSKEGA SVETA
1. Splošne določbe
63. člen
(1) Občinski svet sprejema:
– statut občine,
– poslovnik o delu občinskega sveta,
– proračun občine in zaključni račun,
– planske in razvojne akte občine ter prostorske izvedbene akte,
– odloke,
– odredbe,
– pravilnike,
– navodila,
– sklepe.
(2) Občinski svet sprejema tudi stališča, priporočila, poročila, obvezne razlage določb statuta občine in drugih splošnih
aktov ter daje mnenja in soglasja v skladu z zakonom ali statutom občine.
(3) Vsebina splošnih aktov občine je določena z zakonom
in statutom občine.
64. člen
(1) Župan predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun
občine in zaključni račun proračuna, odloke ter druge splošne
akte, za katere je v zakonu ali tem statutu določeno, da jih
predlaga župan.
(2) Komisije in odbori občinskega sveta ter vsak član občinskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem
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odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna
in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je
v zakonu ali statutu občine določeno, da jih sprejme občinski
svet na predlog župana. Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva od občinskega sveta izdajo ali razveljavitev
splošnega akta.
(3) Če je predlagatelj odloka delovno telo občinskega
sveta ali član občinskega sveta, pošlje predlog odloka županu
ali podžupanu oziroma članu občinskega sveta, ki je pooblaščen za vodenje sej občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu:
predsedujoči) najmanj 15 dni pred dnem, določenim za sejo
sveta, na kateri bo obravnavan osnutek odloka.
65. člen
(1) Akte, ki jih sprejme občinski svet, podpiše župan.
(2) Izvirnike aktov občinskega sveta se pečati in shrani v
arhivu občinske uprave.
2. Postopek za sprejem odloka
66. člen
(1) Občinski svet razpravlja o odloku praviloma na dveh
obravnavah.
(2) Na prvi obravnavi svet razpravlja in odloča o osnutku
odloka, ki se predlaga v obliki pravnih določb in mora biti obrazložen.
(3) Obrazložitev k osnutku odloka obsega razloge za
sprejetje odloka, oceno stanja, cilje in načela odloka ter oceno
finančnih in drugih posledic, ki jih bo imelo sprejetje odloka.
(4) V obravnavi osnutka odloka se razpravlja o razlogih,
ki zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih in temeljnih rešitvah, ki
jih prinaša obravnavani odlok.
(5) Člani sveta lahko dajejo pripombe tudi k posameznim
členom.
(6) Na drugi obravnavi se razpravlja in odloča samo o
amandmajih.
(7) Obrazložitev k predlogu odloka vsebuje navedbe, kako
so upoštevane pripombe, mnenja in predlogi, dani k osnutku
odloka, katerih pripomb in predlogov predlagatelj ni sprejel in
zakaj jih ni sprejel.
(8) V drugi obravnavi se odloča o amandmajih, ki jih dajejo
člani sveta k posameznim členom ter o predlogu odloka v celoti.
(9) Predlagatelj lahko predlaga umik predloga odloka
po končani prvi ali drugi obravnavi. O predlogu umika odloči
občinski svet.
67. člen
Kolikor svet ugotovi, da predloga odloka ne bo mogoče
sprejeti s predlaganimi amandmaji, vrne predlog odloka v fazo
osnutka, izvede obravnavo odloka in zadolži predlagatelja, da
na osnovi razprave pripravi predlog odloka.
68. člen
(1) Amandma mora biti predložen v pisni obliki in obrazložen. Amandma lahko predlagajo tisti, ki imajo po določbah tega
poslovnika pravico predlagati odlok, lahko pa ga predloži vsak
član sveta. Župan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar sam
ni predlagatelj odloka.
(2) Amandma mora biti predložen članom sveta v pisni
obliki z obrazložitvijo najmanj tri dni pred dnem, določenim
za sejo občinskega sveta, na kateri bo obravnavan predlog
odloka, h kateremu je predlagan amandma, ali na sami seji,
na kateri lahko predlaga amandma najmanj ena četrtina vseh
članov občinskega sveta in predlagatelj odloka.
(3) Župan lahko pove mnenje k amandmaju, tudi kadar
on ni predlagatelj odloka. Predlagatelj amandmaja ima pravico
na seji do konca obravnave spremeniti ali dopolniti amandma
oziroma ga umakniti.
69. člen
(1) Amandma, člen odloka, in odlok v celoti so sprejeti,
če zanje na seji občinskega sveta glasuje večina opredeljenih
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glasov navzočih članov, odločitev pa je sprejeta, če je med
opredeljenimi glasovi več glasov »ZA« kot »PROTI«.
(2) O vsakem amandmaju se glasuje posebej. Najprej se
glasuje o amandmaju župana, nato o amandmaju delovnega
telesa občinskega sveta in nato o amandmaju občinskih svetnikov. V primeru vsebinsko nasprotujočih si amandmajev se
potem, ko je eden od vloženih amandmajev sprejet, o ostalih
ne glasuje več.

74. člen
(1) Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu, ki ga določi statut občine in pričnejo
veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.
(2) V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere tako določi občinski svet.

70. člen
(1) Statut občine in poslovnik o delu občinskega sveta
se sprejemata po enakem postopku kot velja za sprejemanje
odloka.
(2) O predlogih drugih splošnih aktov, če zakon ne določa
drugače, odloča občinski svet na eni obravnavi. Pri tem se
uporabljajo določbe tega poslovnika, ki veljajo za skrajšani postopek, kar pomeni, da so pri obravnavi dopustne tudi pripombe
k posameznem členu.

75. člen
(1) Vsak, ki ima pravico predlagati odlok, lahko poda
zahtevo za obvezno razlago določb občinskih splošnih aktov.
Zahteva mora vsebovati naslov splošnega akta, označitev določbe s številko člena ter razloge za obvezno razlago.
(2) Zahtevo za obvezno razlago najprej obravnava statutarno pravna komisija, ki lahko zahteva mnenje drugih delovnih teles občinskega sveta, predlagatelja splošnega akta,
župana in občinske uprave. Če komisija ugotovi, da je zahteva
utemeljena, pripravi predlog obvezne razlage in ga predloži
občinskemu svetu v postopek.
(3) Občinski svet sprejme obvezno razlago po postopku,
ki je s tem poslovnikom občine določen za sprejem odloka po
hitrem postopku.

71. člen
(1) Občinski svet mora do prenehanja mandata svojih
članov praviloma zaključiti vse postopke o predlaganih splošnih aktih občine. V primeru, da postopki niso zaključeni, občinski svet v novi sestavi na predlog župana odloči, o katerih
predlogih za sprejem občinskih splošnih aktov bo postopek
nadaljeval, katere začel obravnavati znova ter katerih ne bo
obravnaval.
(2) Občinski svet lahko nadaljuje obravnavo predloga
splošnega akta oziroma obravnavo začne znova, če je predlagatelj župan, ki je na volitvah znova pridobil mandat (isti
predlagatelj).
3. Hitri postopek za sprejem odlokov
72. člen
(1) Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine ali naravne
nesreče, lahko občinski svet sprejme odlok po hitrem postopku.
Po hitrem postopku sprejme občinski svet tudi obvezne razlage
določb splošnih aktov občine. Pri hitrem postopku se združita
prva in druga obravnava odloka na isti seji.
(2) O uporabi hitrega postopka odloči občinski svet na
začetku seje pri določanju dnevnega reda. Hitri postopek lahko
predlaga vsak predlagatelj odloka.
(3) Če občinski svet ne sprejme predloga za sprejetje
odloka po hitrem postopku, se uporabljajo določbe poslovnika,
ki veljajo za obravnavo osnutka odloka.
(4) Pri hitrem postopku ne veljajo roki, ki so določeni za
posamezna opravila v rednem postopku sprejemanja odloka.
4. Skrajšani postopek za sprejem odlokov
73. člen
(1) Občinski svet lahko na obrazložen predlog predlagatelja odloči, da bo na isti seji opravil obe obravnavi odlokov
ali drugih aktov, ki se sprejemajo po dvofaznem postopku, če
gre za:
– za manj zahtevne spremembe in dopolnitve odlokov,
– prenehanje veljavnosti posameznih odlokov ali njihovih
posameznih določb v skladu z zakonom, uskladitve odlokov
z zakoni, državnim proračunom, drugimi predpisi državnega
zbora in ministrstev ali odloki občinskega sveta,
– spremembe in dopolnitve odlokov v zvezi z odločbami
ustavnega sodišča ali drugih pristojnih organov,
– če na predlog odloka v prvi obravnavi ni bistvenih vsebinskih pripomb in bi besedilo predloga odloka v drugi obravnavi
bilo enako besedilu predloga odloka v prvi obravnavi, lahko občinski svet, na predlog predlagatelja, sprejme predlog odloka na
isti seji, tako da se prva in druga obravnava odloka združita.
(2) Skrajšani postopek lahko predlaga vsak predlagatelj
odloka. Če občinski svet ne sprejme predloga za prejetje odloka po skrajšanem postopku, se uporabljajo določbe poslovnika,
ki veljajo za obravnavo osnutka odloka.

5. Postopek za sprejem obvezne razlage

6. Postopek za sprejem prečiščenega besedila
76. člen
Če bi bil kak občinski splošni akt zaradi številnih vsebinskih sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen in nepregleden, lahko predlagatelj občinskemu svetu predloži spremembe
in dopolnitve splošnega akta v prečiščenem besedilu kot nov
splošni akt. Tak splošni akt sprejme občinski svet po postopku,
ki ga ta poslovnik določa za sprejem odloka po hitrem postopku.
7. Postopek za sprejem proračuna in zaključnega računa
77. člen
Predlog proračuna Občine Bled mora župan predložiti občinskemu svetu najkasneje v 30 dneh po predložitvi državnega
proračuna Državnemu zboru.
78. člen
(1) Župan pošlje vsem članom sveta predlog odloka o
proračunu občine (v nadaljevanju: proračun) z vsemi sestavinami, ki jih določa zakon, ki ureja javne finance, hkrati z vabilom
za sejo sveta, na kateri bo predlog proračuna predstavljen in
opravljena splošna razprava.
(2) V okviru predstavitve predstavi župan ali pooblaščeni
delavec občinske uprave občinskemu svetu:
– temeljna izhodišča in predpostavke za pripravo predloga proračuna,
– načrtovane politike občine,
– oceno bilance prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev
in naložb ter računa financiranja v prihodnjem letu ali dveh
letih,
– okvirni predlog obsega finančnega načrta posameznega
neposrednega uporabnika proračuna v prihodnjem letu ali dveh
letih in kadrovski načrt,
– načrt razvojnih programov,
– letni program prodaje občinskega finančnega premoženja,
– letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem občine.
(4) Po predstavitvi predloga proračuna opravi občinski
svet splošno razpravo in sprejme sklep, da se o predlogu s
pripombami opravi javna razprava.
78.a člen
(1) Predlog proračuna mora biti v javni razpravi najmanj
7 delovnih dni.
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(2) V času javne razprave mora biti zagotovljen vpogled v
predlog proračuna tako, da se sklep o javni razpravi in predlog
proračuna objavi na spletnih straneh občine in zagotovi dostop
do predloga na oglasni deski občine.
(3) Občina objavi način in rok za vlaganje pripomb in
predlogov občanov k predlogu občinskega proračuna na svojih
spletnih straneh in na oglasni deski občine.
78.b člen
(1) Najkasneje v petnajstih dneh po končani javni razpravi
o predlogu proračuna pripravi župan dopolnjeni predlog proračuna občine in ga uvrsti na dnevni red naslednje seje.
(2) Na dopolnjen predlog proračuna lahko člani sveta vložijo amandmaje v pisni obliki najkasneje tri dni pred sejo sveta.
Amandmaji se vložijo pri županu.
(3) Vsak predlagatelj mora pri oblikovanju amandmaja iz
prejšnjega odstavka upoštevati pravilo zakonitosti in pravilo o
ravnovesju med proračunskimi prihodki in odhodki ter prejemki
in izdatki in v obrazložitvi navesti, iz katere postavke proračuna
se zagotovijo sredstva in za kakšen namen. Če amandma ne
izpolnjuje navedenih pogojev se ne more uvrstiti na sejo, kar
se obrazloži.
78.c člen
(1) Na seji župan poroča občinskemu svetu o prejetih
amandmajih k dopolnjenem predlogu proračuna ter poda svoje
mnenje o amandmajih. Po poročilu in mnenju lahko predlagatelj umakne predlagani amandma ali dopolni obrazložitev
amandmaja. Vlaganje amandmajev na sami seji ni mogoče. O
amandmajih se opravi razprava pred odločanjem.
(2) Župan se na seji opredeli, ali bo vložil amandma na
katerega od vloženih amandmajev. Če župan izjavi, da bo vložil
amandma na amandma, se seja prekine za čas, ki je potreben
za oblikovanje in predložitev amandmaja članom sveta.
(3) Glasovanje se izvede o vsakem amandmaju posebej
tako, da se najprej glasuje o amandmaju župana na amandma,
če ta ni sprejet pa še o amandmaju, ki ga je vložil predlagatelj.
78.d člen
(1) Ko je končano glasovanje o amandmajih, župan ugotovi, kateri amandmaji so sprejeti.
(2) Nato občinski svet glasuje o proračunu v celoti.
78.e člen
Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega
se nanaša, sprejme župan sklep o začasnem financiranju, ki
velja največ tri mesece in se lahko na predlog župana, podaljša
s sklepom sveta. Slednji sklep o začasnem financiranju sprejema občinski svet po določbah tega poslovnika, ki veljajo za
skrajšani postopek za sprejem odloka.
78.f člen
Občinski svet sprejme zaključni račun po določbah tega
poslovnika, ki veljajo za skrajšani postopek za sprejem odloka.
79. člen
Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna
občine.
Rebalans proračuna občine sprejema občinski svet po
določbah tega poslovnika, ki veljajo za skrajšani postopek.
8. Postopek za sprejem prostorskih aktov
79.a člen
(1) Prostorske akte, za katere je z zakonom, ki ureja
prostorsko načrtovanje, določen postopek, ki zagotavlja sodelovanje občanov pri oblikovanju njihove vsebine, sprejme
občinski svet z odlokom. Prva obravnava odloka se opravi
v času javne razgrnitve odloka, ko se ta nahaja v obliki do-
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polnjenega osnutka, pripombe iz razprave pa se upoštevajo
pri pripravi predloga odloka. Druga obravnava se opravi v
skladu z določbami tega poslovnika, ki urejajo drugo obravnavo predloga odloka.
(2) Na predlog prostorskega akta v času druge obravnave
ni možno vlagati amandmajev, razen če gre za uskladitev z
veljavno zakonodajo. Občinski svet z večino, ki je predvidena
za sprejem odloka, prostorski akt sprejme ali zavrne.
VII. VOLITVE IN IMENOVANJA
1. Splošne določbe
80. člen
(1) Imenovanje funkcionarjev oziroma članov organov,
ki jih po zakonu ali statutu občine imenuje občinski svet, se
opravijo po določilih tega poslovnika.
(2) Če svet odloči, da se glasuje tajno, se glasovanje
izvede po določbah tega poslovnika, ki veljajo za tajno glasovanje.
81. člen
(1) Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se glasuje tako, da se na glasovnici obkroži zaporedna številka pred
imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.
(2) Če se glasuje za ali proti listi kandidatov, se glasuje
tako, da se na glasovnici obkroži beseda »ZA« ali »PROTI«.
(3) Kandidat je imenovan, če je glasovala večina članov
občinskega sveta in je zanj glasovala večina tistih članov, ki
so glasovali.
82. člen
(1) Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, pa nihče od predlaganih kandidatov pri glasovanju ne dobi potrebne
večine, se opravi novo glasovanje. Pri drugem glasovanju se
glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju
dobila največ glasov. Če pri prvem glasovanju več kandidatov
dobi enako najvišje oziroma enako drugo najvišje število glasov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje med kandidati
z enakim številom glasov določi z žrebom.
(2) Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se
kandidati na glasovnici navedejo po vrstnem redu, ki se določi
z žrebom. Na glasovnici pri drugem glasovanju sta kandidata
navedena po vrstnem redu glede na število glasov, dobljenih
pri prvem glasovanju.
83. člen
Če kandidat ne dobi potrebne večine oziroma, če tudi pri
drugem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne večine,
se ponovi kandidacijski postopek in postopek glasovanja na
podlagi novega predloga kandidatur.
2. Imenovanje članov delovnih teles občinskega sveta
84. člen
(1) Člane delovnih teles sveta imenuje svet na podlagi
liste kandidatov za člane, ki jo določi komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja. Praviloma se glasuje o listi
kandidatov za predsednika, podpredsednika in člane delovnih
teles, razen če občinski svet na predlog posameznega člana
sveta ne odloči, da se glasuje o posameznem kandidatu.
(2) Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov,
se na isti seji izvede posamično imenovanje članov. Če na
ta način niso imenovani vsi člani, se lahko predlagajo novi
kandidati, o katerih se opravi posamično glasovanje na isti
seji sveta.
(3) Če tudi na način iz prejšnjega odstavka ne pride do
imenovanja vseh članov delovnega telesa, se glasovanje ponovi na naslednji seji sveta, vendar samo glede manjkajočih
članov delovnega telesa.
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3. Imenovanje podžupana

IX. JAVNOST DELA

85. člen

90. člen
(1) Delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles je
javno.
(2) Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti
o delu občinskih organov, s posredovanjem posebnih pisnih
sporočil občanom in sredstvom javnega obveščanja o sprejetih
odločitvah, z navzočnostjo predstavnikov sredstev javnega
obveščanja na sejah organov občine ter na druge načine, ki jih
določa statut in ta poslovnik. Župan in direktor uprave obveščata občane in sredstva javnega obveščanja o delu občinskega
sveta, delovnih teles občinskega sveta, župana in občinske
uprave. Občinski svet lahko sklene, da se o seji izda uradno
obvestilo za javnost.

4. Postopek za razrešitev
86. člen
(1) Svet razrešuje funkcionarje in člane organov, ki jih
imenuje, po enakem postopku, kot je določen za imenovanje.
(2) Postopek za razrešitev se začne na predlog predlagateljev, določenih s statutom občine in tem poslovnikom. Če je
komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pristojna za predlaganje kandidatov za določene funkcije, je pristojna
tudi predlagati njihovo razrešitev. Če je župan pristojen za
predlaganje kandidatov za imenovanje je pristojen predlagati
tudi njihovo razrešitev.
(3) Odločitev o razrešitvi se sprejme z enako večino, kot
je določeno za njihovo imenovanje.
5. Odstop članov občinskega sveta, članov delovnih teles
in drugih organov ter funkcionarjev občine
87. člen
(1) Člani občinskega sveta in občinski funkcionarji imajo
pravico odstopiti. Občinskim funkcionarjem na podlagi odstopa
v skladu z zakonom in statutom občine predčasno preneha
mandat. Pravico odstopiti imajo tudi člani delovnih teles, drugih
organov in člani nadzornega odbora ter drugi imenovani, tudi
če niso občinski funkcionarji.
(2) Izjava o odstopu mora biti dana v pisni obliki komisiji
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Občinski svet
ugotovi prenehanje članstva zaradi odstopa na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija je
hkrati s predlogom za ugotovitev prenehanja članstva dolžna
predlagati občinskemu svetu novega kandidata.

VIII. RAZMERJA MED ŽUPANOM IN OBČINSKIM SVETOM
88. člen
(1) Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi
njegove seje.
(2) Župan in svet ter njegova delovna telesa sodelujejo pri
uresničevanju in opravljanju nalog občine. Pri tem predvsem
usklajujejo programe dela in njihovo izvrševanje, skrbijo za
medsebojno obveščanje in poročanje o uresničevanju svojih
nalog in nastali problematiki ter si prizadevajo za sporazumno
razreševanje nastalih problemov.
(3) Kadar svet obravnava odloke in druge akte, ki jih predlaga župan, določi župan za vsako zadevo, ki je na dnevnem
redu, poročevalca izmed delavcev občinske uprave, lahko pa
tudi izmed strokovnjakov, ki so pri pripravi odlokov ali drugih
aktov sodelovali.
89. člen
(1) Župan skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta.
Na vsaki redni seji sveta poroča župan, ali po njegovem pooblastilu podžupan ali direktor uprave, o opravljenih nalogah
med obema sejama in o izvrševanju sklepov sveta.
(2) V poročilu o izvršitvi sklepov sveta je potrebno posebej
obrazložiti tiste sklepe, ki niso izvršeni in navesti razloge za
neizvršitev sklepa.
(3) Če župan ne more izvršiti sklepa sveta, mora svetu
predlagati nov sklep, ki ga bo možno izvršiti. Župan skrbi za
objavo odlokov in drugih splošnih aktov sveta.
(4) Župan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dolžan
svet sproti opozarjati na posledice nezakonitih odločitev in
ukrepati v skladu z zakonom in statutom občine.

91. člen
(1) Župan skrbi za obveščanje javnosti in sodelovanje s
predstavniki javnih občil ter za zagotovitev pogojev za njihovo
delo na sejah sveta.
(2) Predstavnikom javnih občil je na voljo informativno
in dokumentacijsko gradivo, predlogi aktov sveta, obvestila in
poročila o delu sveta, zapisniki sej in druge informacije o delu
občinskih organov. Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva
sveta in delovnih teles, ki so zaupne narave.
(3) Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upoštevajo
zakonski in drugi predpisi, ki urejajo to področje.
X. DELO OBČINSKEGA SVETA V IZREDNEM STANJU
92. člen
(1) V izrednih razmerah, ko je delovanje občinskega sveta
ovirano, so dopustna odstopanja od postopkov in načina delovanja občinskega sveta, ki jih določa statut in ta poslovnik.
(2) Odstopanja se lahko nanašajo predvsem na roke
sklicevanja sej, predložitve predlogov oziroma drugih gradiv in
rokov za obravnavanje predlogov splošnih aktov občine. Če je
potrebno, je mogoče tudi odstopanje glede javnosti dela občinskega sveta. O odstopanjih odloči oziroma jih potrdi občinski
svet, ko se sestane.
XI. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
TER RAZLAGA POSLOVNIKA
93. člen
(1) Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se
uporabljajo določbe tega poslovnika, ki veljajo za sprejem
odlokov.
(2) Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z
dvotretjinsko večino glasov navzočih članov.
94. člen
(1) Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe poslovnika, razlaga med sejo občinskega sveta poslovnik predsedujoči.
Če se predsedujoči ne more odločiti, prekine obravnavo točke
dnevnega reda in naloži statutarno pravni komisiji, da do naslednje seje pripravi razlago posamezne poslovniške določbe.
(2) Izven seje sveta daje razlago poslovnika statutarno
pravna komisija.
(3) Vsak član občinskega sveta lahko zahteva, da o
razlagi poslovnika, ki ga je dala statutarno pravna komisija,
odloči svet.
XII. PREHODNE IN KONČNE DELOČBE
95. člen
Določbe 56. člena tega poslovnika, začnejo veljati po
izteku mandata članov občinskega sveta.
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96. člen
Poslovnik Občinskega sveta Občine Bled začne veljati
petnajsti dan po objavi.
Št. 039-15/2009
Bled, dne 7. julija 2009
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.
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SKLEP
o določitvi cene programa za otroke prvega
starostnega obdobja v Vzgojno varstveni družini
»Biba« Šmarje Sap
1. člen
Cene programa v Vzgojno varstveni družini »Biba« Šmarje Sap Grosuplje znašajo od 1. 9. 2009 dalje mesečno na
otroka:
– program za otroke prvega starostnega obdobja
547,60 EUR.
Plačilo staršev se za vsak dan odsotnosti otroka iz vzgojni varstvene družine zniža za stroške prehrane, ki znašajo
3,00 EUR na dan, korigirano z odstotkom, ki ga k ceni programa prispeva posamezni plačnik.
2. člen
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca se plačilo staršev
samo za dneve odsotnosti znižuje postopoma, in sicer:
1. Neprekinjena odsotnost otroka do vključno 5 delovnih
dni – plačilo staršev po odločbi v nezmanjšani višini.
2. Neprekinjena odsotnost otroka od 6 do vključno 10
delovnih dni – plačilo staršev se zniža na 80% plačila po odločbi.
3. Neprekinjena odsotnost otroka od 11 do vključno 15
delovnih dni – prispevek staršev se zniža na 60% plačila po
odločbi.
4. Neprekinjena odsotnost otroka od 16 do vključno 22
delovnih dni – prispevek staršev se zniža na 50% plačila po
odločbi.
5. Neprekinjena odsotnost otroka nad 22 delovnih dni –
prispevek staršev se zniža na 40% plačila po odločbi.
Kar pomeni postopno zniževanje plačila staršev, in sicer, če je
otrok, kot primer, odsoten cel mesec, potem se plačilo staršev
za prvih 5 dni odsotnosti ne zmanjša, za 6. do vključno 10.
delovni dan odsotnosti starši plačajo 80% plačila po odločbi, za
11. do vključno 15. delovni dan odsotnosti starši plačajo 60%
plačila po odločbi, za 16. do vključno 22. delovni dan odsotnosti
starši plačajo 50% plačila po odločbi, za dneve odsotnosti otroka nad 22 delovnih dni pa starši plačajo 40% plačila po odločbi.
Sistem postopnega zniževanja plačila se opravi po odbitku
stroška prehrane otroka, ki je opredeljen v zadnjem odstavku
1. člena tega sklepa.
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4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-156/2009
Grosuplje, dne 12. avgusta 2009
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

Sklep o določitvi cene programa za otroke
prvega starostnega obdobja v Vzgojno
varstveni družini »Biba« Šmarje Sap

Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 25/08), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06 in 79/08) in 18. člena
Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02)
je Občinski svet Občine Grosuplje na izredni seji dne 12. 8.
2009 sprejel
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3. člen
Dodatno znižanje iz 2. člena tega sklepa velja, če je v
vrtec vključen en otrok iz iste družine. Če sta v vrtec hkrati
vključena dva ali več otrok iz iste družine, pa dodatno znižanje
velja samo za najstarejšega otroka, vključenega v vrtec.

GROSUPLJE
3080.
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SLOVENSKE KONJICE
3081.

Sklep o javni razgrnitvi Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu
Spodnje Preloge

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98 in 74/98, 94/07 VLS‑UPB2) in 27. člena Statuta
Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01,
100/02, 118/07) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu
Spodnje Preloge
I.
Javno se razgrne Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o lokacijskem načrtu Spodnje Preloge, ki ga je na
podlagi sprejetega Sklepa o začetku priprave prostorskega
akta št. 3500‑0015/2009 z dne 10. 7. 2009, izdelalo podjetje
Igre d.o.o. iz Maribora.
II.
Predlog iz 1. točke tega sklepa bo na vpogled vsak dan
v prostorih Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, soba št. 39
in v prostorih Krajevne skupnosti Zeče ‑ Preloge v času uradovanja.
Javna razgrnitev traja 30 dni od veljave sklepa.
III.
V času javne razgrnitve, ki bo trajala od 4. 9. 2009 do 5. 10.
2009 lahko zainteresirani vpišejo svoje pripombe in predloge k
osnutku odloka v knjigo pripomb, ki bo na mestu javne razgrnitve
ali pa jih pismeno posredujejo Občini Slovenske Konjice.
Rok za pripombe in predloge poteče trideseti dan po javni
razgrnitvi.
Prav tako bo v času javne razgrnitve organizirana javna
obravnava, katera bo v sredo 30. 9. 2009 ob 16. uri v sejni
sobi I Občine Slovenske Konjice.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0015/2009 (131)
Slovenske Konjice, dne 20. avgusta 2009
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.
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POPRAVKI
3082.

3083.

Tehnični popravek Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Mirna Peč

Popravek Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu Kulturni center v Novi
Gorici

Na podlagi 53. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne
občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS,
št. 134/04) izdajam naslednji

Tehnični popravek
Drugi odstavek 204. člena Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 60/09) se zaradi
uskladitve z grafičnim delom popravi tako, da pravilno glasi:
»(2) v sklopu EUP GMP – Gornja Mirna Peč:
– PEUP GMP-S-1 – Stanovanjsko območje nad Postajo,
– PEUP GMP-S-2 – Stanovanjsko območje pod Postajo,
– PEUP GMP-S-3 – Stanovanjsko območje ob Postaji,
– PEUP GMP-S-4 – Stanovanjsko območje pod Češensko hosto.«

popravek
V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Kulturni center v Novi Gorici (Uradni list RS, št. 57/09) se v
šestem odstavku 7. člena navedba »poslovni objekt 2 z gabaritom K+P+6« pravilno glasi »poslovni objekt 2 z gabaritom
2K+P+6«.
Št. 3505-3/2007
Nova Gorica, dne 19. avgusta 2009

Št. 3500-02/2007-182
Mirna Peč, dne 19. avgusta 2009

Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

Župan
Občine Mirna Peč
Zvonko Lah l.r.

VSEBINA
3067.
3068.
3069.

3070.
3071.
3072.
3073.

3074.
3075.

VLADA

3076.

Sklep o razrešitvi generalnega konzula Republike
Slovenije v Clevelandu
Sklep o imenovanju generalnega konzula Republike Slovenije v Clevelandu
Sklep o imenovanju generalnega konzula Republike Slovenije v Münchnu

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe

OBČINE

9365

BELTINCI

9365

3077.

Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Beltinci

9366

3078.
3079.

Statut Občine Bled (uradno prečiščeno besedilo)
Poslovnik Občinskega sveta Občine Bled (uradno
prečiščeno besedilo)

3080.

Sklep o določitvi cene programa za otroke prvega
starostnega obdobja v Vzgojno varstveni družini
»Biba« Šmarje Sap

9368
9371
9371
9373

3081.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

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

9378

9365

MINISTRSTVA

Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v
plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o nomenklaturi
poklicev
Pravilnik o spremembah Pravilnika o izdaji energetskega dovoljenja
Odredba o določitvi seznama nujno potrebnih zdravil za uporabo v veterinarski medicini

Splošni pogoji poslovanja mednarodnih špediterjev
Slovenije

3082.

9377

3083.

BLED

9394
9402
9416

GROSUPLJE

9427

SLOVENSKE KONJICE

Sklep o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Spodnje
Preloge

9427

POPRAVKI

Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mirna Peč
Popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kulturni center v Novi Gorici

9428
9428
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računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57, telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94, telefaks
425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni razpisi …) 200 18 32, uredništvo – telefaks 425 01 99 • Internet:
www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767

