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390.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
dohodnini (ZDoh-2E)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o dohodnini (ZDoh‑2E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 2. februarja 2010.
Št. 003‑02‑2/2010‑2
Ljubljana, dne 10. februarja 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O DOHODNINI (ZDoh-2E)
1. člen
V Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08,
78/08, 125/08 in 20/09) se v 6. členu v 2. in 3.a) točki za besedo
»uniji« doda besedilo »ali stalnem predstavništvu Republike
Slovenije pri mednarodni organizaciji«.
V 3.c) točki se za besedilom »Evropski centralni banki«
črtata vejica in besedilo »Evropskem monetarnem institutu«.
Doda se nova 4. točka, ki se glasi:
»4. je bil rezident Slovenije v kateremkoli obdobju prete‑
klega ali tekočega leta in biva izven Slovenije zaradi opravljanja
funkcije poslanca v Evropskem parlamentu;«.
Dosedanji 4. in 5. točka postaneta 5. in 6. točka.
2. člen
V prvem odstavku 7. člena se v 3.c) točki za besedilom
»Evropski centralni banki« črtata vejica in besedilo »Evrop‑
skem monetarnem institutu«.
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3. člen
V 26. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. dohodkov v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske
in osnovne gozdarske dejavnosti iz 69. člena tega zakona,
izplačanih za ukrepe kmetijske politike, kot jih določa Uredba
Sveta št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) (UL L št. 277 z dne 21. 10. 2005, str. 1; v
nadaljnjem besedilu: Uredba 1698/2005/ES), in sicer za:
– plačila zaradi naravno omejenih možnosti na gorskih
območjih in plačila za druga območja z omejenimi možnostmi,
kot jih določa 37. člen Uredbe1698/2005/ES,
– plačila v okviru območij Natura 2000 in plačila, vezana
na Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z
dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na
področju vodne politike (UL L št. 327 z dne 22. 12. 2000, str. 1),
kot jih določata 38. in 46. člen Uredbe 1698/2005/ES,
– kmetijsko okoljska plačila, kot jih določa 39. člen Uredbe
1698/2005/ES,
– plačila za dobro počutje živali, kot jih določa 40. člen
Uredbe 1698/2005/ES,
– plačila za neproizvodne naložbe, kot jih določa 41. člen
Uredbe 1698/2005/ES, in
– gozdarsko‑okoljska plačila, kot jih določa 47. člen Ured‑
be1698/2005/ES.«.
4. člen
V 33. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na drugi odstavek 5. člena tega zakona,
nerezident ne plačuje dohodnine od obresti na vrednostne
papirje, katerih izdajateljica je Republika Slovenija in so izdani
na podlagi zakona, ki ureja javne finance.«.
5. člen
V 34. členu se v naslovu in besedilu člena za besedilom
»Evropski centralni banki« črtata vejica in besedilo »Evrop‑
skem monetarnem institutu«.
6. člen
V drugem odstavku 37. člena se doda nova 3. točka, ki
se glasi:
»3. dohodki, prejeti v zvezi z opravljanjem funkcije poslan‑
ca Evropskega parlamenta,«.
Dosedanje 3. do 7. točka postanejo 4. do 8. točka.
7. člen
V drugem odstavku 68. člena se drugi stavek spremeni
tako, da se glasi: »Davčni odtegljaj se izračunava, odteguje in
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plačuje od posameznega plačila, zmanjšanega za normirane
stroške v višini, določeni v prvem odstavku 59. člena tega zako‑
na, po stopnji, določeni z zakonom, ki ureja davek od dohodkov
pravnih oseb.«.
8. člen
V sedmem odstavku 69. člena se za besedo »tudi« doda
besedilo »proizvodnja oljčnega olja iz lastnega pridelka oljk s
površin oljčnikov, evidentiranih pri davčnem organu,«.
9. člen
V drugem odstavku 100. člena se v 1. točki pred pod‑
pičjem dodata vejica in besedilo »vključno z neodplačno
izročitvijo po izročilni pogodbi«.
10. člen
V 113. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Rezidentu – čezmejnemu delovnemu migrantu,
ki od delodajalca, ki ni rezident Slovenije, prejme dohodek
iz delovnega razmerja za zaposlitev, opravljeno v tujini, se
prizna zmanjšanje davčne osnove od tega dohodka v višini
7.000 eurov letno. Čezmejni delovni migrant je zavezanec,
ki zaradi opravljanja dela v tujini odhaja v tujino in se dnevno
ali najmanj enkrat tedensko vrača v Slovenijo.«.
11. člen
V tretjem odstavku 115. člena se prvi stavek spremeni
tako, da se glasi: »Za vzdrževanega družinskega člana za‑
vezanca se šteje tudi otrok do 26 leta starosti, če:
– neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta nadaljuje
šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji,
– ni zaposlen,
– ne opravlja dejavnosti, in
– nima lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši
od višine posebne olajšave za vzdrževanega družinskega
člana, določene v 3. točki prvega odstavka 114. člena tega
zakona. Za lastne dohodke iz prejšnjega stavka se štejejo
vsi dohodki po tem zakonu, razen družinske pokojnine, do‑
hodka za opravljeno začasno ali občasno delo na podlagi
napotnice pooblaščene organizacije ali Zavoda Republike
Slovenije za zaposlovanje, ki opravlja dejavnost posredova‑
nja dela dijakom in študentom, v skladu s predpisi s področja
zaposlovanja, štipendije in dohodki otroka, oproščeni plačila
dohodnine po 22. in 29. členu tega zakona.«.
V četrtem odstavku se za besedo »olajšave« doda be‑
sedilo »za vzdrževanega družinskega člana, določene v 3.
točki prvega odstavka 114. člena tega zakona«.
12. člen
V prvem odstavku 118. člena se besedilo »prvem
in drugem odstavku 114. člena« nadomesti z besedilom
»petem odstavku 113. člena, prvem in drugem odstavku
114. člena«.
13. člen
V prvem, drugem in tretjem odstavku 120. člena se
besedilo »prvega in drugega odstavka 114. člena« nado‑
mesti z besedilom »113. člena, prvega in drugega odstavka
114. člena«.
14. člen
V tretjem odstavku 127. člena se za besedilom »dru‑
gega odstavka 112. člena« doda vejica in besedilo »petega
odstavka 113. člena«.
15. člen
V 134. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena
izračun dohodnine od obresti na vrednostne papirje, katerih
izdajateljica je Republika Slovenija in so izdani na podlagi
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zakona, ki ureja javne finance, opravi davčni organ na podla‑
gi napovedi zavezanca. Zavezanec za plačilo dohodnine na
podlagi odločbe o odmeri dohodnine je zavezanec sam.«.
16. člen
V 136. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Za tuje dohodke iz prvega odstavka tega člena se
štejejo tudi dohodki, prejeti v zvezi z opravljanjem funkcije
poslanca Evropskega parlamenta. Za dohodnino iz prvega
odstavka tega člena, ki se odšteje od dohodnine, odmerje‑
ne po tem zakonu, se šteje davek, ki ga je rezident plačal
Evropski skupnosti od teh dohodkov, vključenih v njegovo
osnovo za dohodnino.«.
17. člen
V 139. členu se besedi »davčno osnovo« nadomestita
z besedo »dohodnino«.
18. člen
141. člen se spremeni, tako da se glasi:
»141. člen
(polni odbitek)
Ne glede na 137. člen tega zakona lahko rezident
od dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodka od
prihrankov, ki ga določa Direktiva Sveta 2003/48/ES z dne
3. junija 2003 o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki
plačil obresti (UL L št. 157 z dne 26. 6. 2003, str. 38) in ki
je obdavčen v drugi državi članici Evropske unije po 1. juliju
2005 na podlagi navedene direktive, odšteje znesek ustre‑
znega dela take dohodnine, ki jo je plačal v tej državi. Kadar
znesek tako plačane dohodnine v drugi državi članici Evrop‑
ske unije presega dohodnino, odmerjeno od teh dohodkov po
tem zakonu, se razlika rezidentu povrne. Če je bil dohodek
od prihrankov rezidenta v drugi državi članici Evropske unije
obdavčen še s katerokoli drugo obliko davčnega odtegljaja,
se tak odtegljaj ob upoštevanju drugih določb tega poglavja
zakona odšteje, preden se odšteje dohodnina, ki je plačana
v tej državi na podlagi navedene direktive.«.
PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
(uskladitev zneska)
Prva uskladitev zneska zmanjšanja davčne osnove iz
petega odstavka 113. člena zakona v skladu s 118. členom
zakona se opravi za leto 2010.
20. člen
(1) Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se ta zakon, razen
določb 4. in 7. člena, uporablja od 1. januarja 2010 dalje.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se
določbe:
1. petega odstavka 113. člena zakona in
2. prvega stavka tretjega odstavka 115. člena zakona,
brez upoštevanja četrte alineje, uporabijo že pri odmeri do‑
hodnine za leto 2009.
Št. 435-01/09-24/13
Ljubljana, dne 2. februarja 2010
EPA 602-V
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Vasja Klavora l.r.
Podpredsednik
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391.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o igrah na srečo (ZIS-C)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo
(ZIS-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o igrah na srečo (ZIS‑C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 28. januarja 2010.
Št. 003‑02‑11/2009‑19
Ljubljana, dne 10. februarja 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O IGRAH NA SREČO
(ZIS-C)
1. člen
V Zakonu o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 – ura‑
dno prečiščeno besedilo) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»S tem zakonom se ureja sistem prirejanja iger na srečo
na način, da igre na srečo potekajo v urejenem in nadzorova‑
nem okolju, da se preprečijo pranje denarja, goljufije in druga
kazniva dejanja ali ravnanja v nasprotju z javnim redom, da se
zaščitijo mladoletniki in druge občutljive osebe pred škodljivimi
vplivi čezmernega igranja iger na srečo ter da se varujejo ude‑
leženci iger na srečo.«.
2. člen
V 3. členu se dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, ki
se glasijo:
»O dodelitvi koncesije za prirejanje iger na srečo in nje‑
nem podaljšanju, izdaji dovoljenj in soglasij ter o zadevah
iz 53., 81. člena in petega odstavka 92. člena tega zakona
odločata Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
vlada) in minister, pristojen za finance, po prostem preudarku,
pri čemer upoštevata zlasti:
1. zasičenost ponudbe iger na srečo v državi oziroma
lokalni skupnosti;
2. zagotavljanje usklajenega, optimalnega in trajnostnega
razvoja dejavnosti;
3. vpliv na socialno, kulturno in naravno okolje ter posa‑
meznika;
4. obseg prirejanja iger na srečo z vidika dopolnjevanja
turistične ponudbe;
5. izkušnje in priporočila za prirejanje iger na srečo;
6. dejavnost, dosedanje ravnanje in finančna boniteta
pravne osebe oziroma z njo povezanih oseb;
7. izpolnjevanje davčnih, koncesijskih in drugih javnofi‑
nančnih obveznosti, ki jih imajo pravne osebe in njeni lastniki;
8. strateške razvojne dokumente za prirejanje iger na
srečo;
9. druge okoliščine, povezane z odločanjem o zadevi.
Povezane osebe po tem zakonu so osebe, ki se štejejo za
povezane osebe po zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
Na območju Republike Slovenije lahko trajno prirejata
klasične igre na srečo največ dva prireditelja, vlada pa lahko
dodeli največ 15 koncesij za prirejanje posebnih iger na srečo
v igralnicah in 45 koncesij za prirejanje posebnih iger na srečo
v igralnih salonih.«.
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3. člen
3.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»3.a člen
Igre na srečo po internetu oziroma drugih telekomunika‑
cijskih sredstvih (v nadaljnjem besedilu: spletne igre na srečo)
lahko prirejajo le gospodarske družbe, ki imajo koncesijo za
trajno prirejanje klasičnih iger na srečo ali koncesijo za prireja‑
nje posebnih iger na srečo v igralnicah, in sicer le tisto spletno
igro na srečo, ki se določi v koncesijski pogodbi, ki jo skleneta
koncesionar in minister, pristojen za finance.
Gospodarske družbe iz prejšnjega odstavka morajo in‑
formacijski sistem, na katerem prirejajo spletne igre na srečo,
povezati v informacijski sistem Urada Republike Slovenije za
nadzor prirejanja iger na srečo (v nadaljnjem besedilu: nadzorni
organ) in mu zagotoviti bralni dostop do aplikacij, podatkov in
sistemskih zapisov.
Udeležba pri spletnih igrah na srečo je dovoljena samo
osebam, starim najmanj 18 let.
Minister, pristojen za finance, podrobneje določi pogoje in
način prirejanja spletnih iger.«.
4. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Sprejemanje ali posredovanje vplačil, omogočanje do‑
stopa do spletnih strani oziroma drugih telekomunikacijskih
povezav, prek katerih se je mogoče udeležiti spletnih iger na
srečo, oglaševanje ali opravljanje drugih storitev v zvezi s pri‑
rejanjem iger na srečo za osebe, ki nimajo koncesije vlade, je
v Republiki Sloveniji prepovedano.«.
5. člen
V drugem odstavku 7. člena se za besedo »zneske« doda
besedilo »organizatorjem ali drugim«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Uporaba ali namestitev igralnih naprav, na katerih so
nameščene simulacije iger na srečo ali igre, pri katerih se za
vplačilo v posamezno igro in za ugotavljanje nagrade ali dobitka
uporablja plačilna tabela, je dovoljena samo gospodarskim druž‑
bam, ki so pridobile koncesijo za prirejanje iger na srečo.«.
6. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Gospodarske družbe, ki pridobijo koncesijo za prirejanje
iger na srečo, morajo udeležence iger na srečo opozoriti na
tveganja, zlasti na možnost za zasvojenost z igrami na srečo,
jim zagotoviti napotke za odgovorno igranje in informacije o
tem, kje lahko dobijo pomoč ob zasvojenosti.
Gospodarske družbe iz prejšnjega odstavka morajo s
splošnim aktom opredeliti postopke in ukrepe, ki so name‑
njeni zaščiti igralca pred zasvojenostjo z igrami na srečo, kar
vključuje obveščanje igralca o posledici čezmernega igranja in
usposabljanje zaposlenih glede izvajanja odgovornega prire‑
janja iger na srečo.«.
7. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Igralec lahko od gospodarske družbe, ki je pridobila
koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici ali
igralnem salonu, s pisno izjavo zahteva, da mu za najmanj šest
mesecev in največ tri leta prepove udeležbo pri igrah na srečo
(v nadaljnjem besedilu: samoprepoved). V obdobju samopre‑
povedi igralec pisne izjave o samoprepovedi ne more preklicati.
Igralec mora biti opozorjen na posledice samoprepovedi.
Samoprepoved velja na celotnem območju Republike
Slovenije.
Pooblaščena oseba gospodarske družbe iz prvega od‑
stavka tega člena je ob prevzemu izjave o samoprepovedi
dolžna preveriti identiteto igralca in o tem narediti zaznamek na
hrbti strani izjave. O dani izjavi o samoprepovedi je dolžna naj‑
pozneje naslednji dan obvestiti nadzorni organ ter mu poslati
naslednje podatke o igralcu: osebno ime, datum rojstva, stalno
ali začasno prebivališče, vrsto in številko osebnega dokumenta,
datum začetka ter končanja samoprepovedi.
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Nadzorni organ mora pisno izjavo igralca najpozneje nasle‑
dnji delovni dan po prejemu poslati vsem gospodarskim družbam
iz prvega odstavka tega člena, ti pa morajo osebi, za katero velja
samoprepoved, prepovedati vstop v igralnico ali igralni salon.
Gospodarske družbe in nadzorni organ smejo podatke o samo‑
prepovedi uporabljati samo za namene iz tega člena.
Nadzorni organ zaradi preprečevanja zasvojenosti z igra‑
mi na srečo vzpostavi in vodi zbirko podatkov o igralcih, ki
so dali izjavo o samoprepovedi. Podatki iz te zbirke, osebno
ime, datum rojstva, stalno ali začasno prebivališče, vrsta in
številka osebnega dokumenta, datum začetka ter končanja
samoprepovedi, se hranijo še eno leto po datumu končanja
samoprepovedi.
Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za sple‑
tne igre na srečo.
Pri sklenjenem mednarodnem dogovoru velja samopre‑
poved tudi na območju drugih držav.«.
8. člen
V 11. členu se besedilo »kupci oziroma« nadomesti z
besedilom »fizične osebe, ki so«.
9. člen
V 15. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se
glasita:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka sme prireditelj,
ki organizira tekmovanje s kopitarji, prirediti stave v zvezi s temi
tekmovanji, ki se priredijo po določbah zakona, ki ureja živino‑
rejo, največ 25‑krat letno. Prireditelj si mora za prirejanje stav
pridobiti soglasje ministra, pristojnega za kmetijstvo.
Stave se lahko prirejajo le na naslednjih tekmovanjih
kopitarjev:
– kasaške dirke,
– kasaške dirke pod sedlom,
– ravne galopske dirke in
– galopske dirke prek ovir.«.
10. člen
V 19. členu se beseda »fondacije« nadomesti z besedo
»fundacije«.
11. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Najnižji znesek osnovnega kapitala prireditelja je 100.000
eurov za vsako koncesijo.«.
34. člen se črta.

12. člen

13. člen
V 40. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je osnova za
obračunavanje in plačevanje koncesijske dajatve pri klasični
igri na srečo, ki jo prireditelj prireja v sodelovanju z domačo
ali tujimi pravnimi osebami, ki imajo ustrezno dovoljenje pri‑
stojnega organa za prirejanje iger na srečo, vrednost vplačil,
zmanjšana za odstotek predvidenega sklada za dobitke, ki je
določen s pravili te klasične igre na srečo.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
14. člen
47. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Koncesijska dajatev za trajno prirejanje klasičnih iger na
srečo, ki se uporablja za financiranje invalidskih in humanitar‑
nih organizacij, se vplačuje na račun Fundacije za financiranje
invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji.«.
15. člen
48. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Koncesijska dajatev za trajno prirejanje klasičnih iger na
srečo, ki se uporablja za financiranje športnih organizacij, se
vplačuje na račun Fundacije za financiranje športnih organizacij
v Republiki Sloveniji.«.
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16. člen
49. člen se črta.
17. člen
V drugem odstavku 53. člena se v 6. točki za besedo
»avtomatih« doda besedilo », ki jih igralci igrajo proti igralnemu
avtomatu;«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se posebne
igre na srečo, z izjemo 7. točke drugega odstavka tega člena,
ob pogojih iz 3.a člena tega zakona prirejajo tudi po internetu
oziroma drugih telekomunikacijskih sredstvih.«.
18. člen
57. člen se črta.
19. člen
58. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Najnižji znesek osnovnega kapitala je 416.000 eurov, če
ima koncesionar eno koncesijo.
Za vsako nadaljnjo koncesijo je potrebnih 416.000 eurov
dodatnega osnovnega kapitala.«.
20. člen
V 59. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Koncesionar izpolnjuje pogoj iz prejšnjega odstavka,
če denarna sredstva in kratkoročne finančne naložbe skupaj
v vsakem trenutku znašajo najmanj 50% vrednosti osnovnega
kapitala iz prejšnjega člena.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odsta‑
vek, se besedi »prejšnjega odstavka« nadomestita z besedilom
»prvega odstavka tega člena«.
21. člen
60. člen se črta.
22. člen
V drugem odstavku 61. člena se prvi stavek črta.
23. člen
V prvem odstavku 74. člena se beseda »fondacije« nado‑
mesti z besedo »fundacije«, tretji stavek pa se črta.
24. člen
75. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Osnova za obračun koncesijske dajatve za vrsto poseb‑
nih iger na srečo iz 1. točke drugega odstavka 53. člena tega
zakona je prihodek koncesionarja od te vrste iger. Osnova
za obračun koncesijske dajatve za vsako drugo vrsto iger iz
drugega odstavka 53. člena tega zakona pa so prejeta vplačila
za udeležbo v posamezni vrsti iger, zmanjšana za izplačane
dobitke za posamezno vrsto iger.
Osnova za obračun koncesijske dajatve se ugotavlja vsak
mesec, ločeno za vsako vrsto posebnih iger na srečo. Mesečni
obračun je dokončen.
V osnovo za obračun koncesijske dajatve se ne vštevata
vstopnina in napitnina.
Za vrsto posebnih iger iz 6. točke drugega odstavka
53. člena tega zakona, za vsako drugo vrsto iger iz drugega
odstavka 53. člena tega zakona, ki poteka brez pomoči člove‑
ka, ter za vse vrste posebnih iger iz drugega odstavka 53. člena
tega zakona, ki se prirejajo po internetu oziroma drugih teleko‑
munikacijskih sredstvih, se koncesijska dajatev obračunava in
plačuje po naslednji lestvici:
Mesečna osnova v eurih
Mesečna koncesijska dajatev
nad
do
znesek v eurih + %
nad
–
105.000
–
5
105.000
–
230.000
5.250
10
105.000
230.000
–
420.000
17.750
15
230.000
420.000
46.250
20
420.000
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Za vsako drugo vrsto iger iz drugega odstavka 53. člena
tega zakona se koncesijska dajatev obračunava in plačuje po
stopnji 5% od osnove.
Koncesionar mora obračunati in plačati koncesijsko daja‑
tev do petega dne v mesecu za pretekli mesec.«.
25. člen
Doda se nov 82.a člen, ki se glasi:
»82.a člen
Minister, pristojen za finance, podrobneje določi pogoje in
način prirejanja posebnih iger na srečo v igralnici.«.
26. člen
86. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Osebe, ki sodelujejo pri izvajanju posebnih iger na srečo
pri posameznem koncesionarju (v nadaljnjem besedilu: delav‑
ci), se pri tem koncesionarju ne smejo udeleževati posebnih
iger na srečo.«.
27. člen
V 88. členu se za besedo »Delavci« črta besedilo », ki
vodijo posebne igre na srečo ali nadzorujejo igre,«.
28. člen
90. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Koncesionar uredi pravice in obveznosti delavcev v zve‑
zi z vodenjem posameznih posebnih iger na srečo in njihovim
odnosom do igralcev s splošnim aktom.«.
29. člen
91. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbo 88. člena tega zakona lahko igralci
dajejo napitnino, ki se daje v posebne skrinjice pri igralnih mi‑
zah, igralnih avtomatih, blagajnah in recepcijah.
Napitnina iz prejšnjega odstavka je sestavni del prihodkov
koncesionarja in se v celoti nameni za plače zaposlenih za
delovno uspešnost.«.
Pri delitvi prihodka iz napitnin iz prejšnjega odstavka so
izvzeti člani uprave in drugi vodilni delavci koncesionarja.
Napitnina se med zaposlene razdeli sorazmerno z višino
napitnine, ki jo ustvarijo na posameznih delovnih mestih v igral‑
nici, določenih v prvem odstavku tega člena. Podrobnejši način
delitve napitnin se določi s panožno kolektivno pogodbo.«.
30. člen
94. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Najnižji znesek osnovnega kapitala koncesionarja za
igralni salon je 208.000 eurov, če ima eno koncesijo.
Za vsako nadaljnjo koncesijo je potrebnih 208.000 eurov
dodatnega osnovnega kapitala.«.
31. člen
V prvem odstavku 100. člena se beseda »in« nadomesti z
vejico ter se za številko »75.« doda besedilo »in 82.a«.
32. člen
Prvi odstavek 105. člena se črta.
V drugem odstavku se beseda »poslovno« nadomesti z
besedo »letno«.
Tretji odstavek se črta.
33. člen
Prvi odstavek 107. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Prirejanje iger na srečo nadzira Urad Republike Slove‑
nije za nadzor prirejanja iger na srečo.«
V drugem odstavku se za besedilom »analizira podatke
za« doda besedilo »dodelitev in podaljšanje koncesij,« in črta
besedilo »daje predloge za uvedbo postopkov pred pristojnimi
organi,«.
V tretjem odstavku se črta beseda »nadzora« in se za
besedo »postopek« doda besedilo »in zakonu, ki ureja inšpek‑
cijski nadzor«.
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Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če nadzorni organ pri opravljanju nadzora ugotovi, da
se igre na srečo prirejajo v nasprotju s tem zakonom ali na nje‑
govi podlagi izdanimi predpisi, koncesijsko pogodbo, sprejetimi
pravili ali splošnimi akti, izda odločbo za odpravo ugotovljenih
nepravilnosti.«.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Če prireditelj oziroma koncesionar v roku, ki ga je določil
nadzorni organ z odločbo iz četrtega odstavka tega člena, ne
odpravi ugotovljenih nepravilnosti, lahko nadzorni organ z od‑
ločbo prepove opravljanje dejavnosti v celoti ali deloma do izvr‑
šitve odločbe. Pritožba zoper to odločbo ne zadrži izvršitve.«.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi od‑
stavek, se za besedama »koncesijo oziroma« doda besedilo
»minister, pristojen za finance, odvzame«.
Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.
Doda se nov deveti odstavek, ki se glasi:
»Če nadzorni organ pri izvajanju nadzora ugotovi, da se
prirejajo spletne igre na srečo brez koncesije vlade, lahko po‑
nudniku storitve informacijske družbe naloži omejitev dostopa
do spletnih strani oziroma drugih telekomunikacijskih povezav,
preko katerih se take igre prirejajo.«.
34. člen
V prvem odstavku 108. člena se v drugi alinei beseda
»poslovnih« nadomesti z besedo »letnih«.
Sedma alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– vodenje zbirke podatkov o osebah, ki so pridobile
licenco, in o igralcih, ki so dali izjavo o samoprepovedi,«.
V osmi alinei se za besedo »igralnic« vejica nadomesti z
besedo »in« ter črta besedilo »in imetnikov licenc«.
35. člen
Doda se nov 108.a člen, ki se glasi:
»108.a člen
Nadzorni organ lahko v okviru svojih nalog nadzora pri‑
rejanja iger na srečo zaprosi organe drugih držav, pristojne za
nadzor prirejanja iger na srečo, za podatke, informacije in doku‑
mentacijo, ki jih potrebuje za nadzor prirejanja iger na srečo.
Podatke, informacije in dokumentacijo, pridobljene na
podlagi prejšnjega odstavka, sme nadzorni organ uporabiti iz‑
ključno za namene, določene v tem zakonu. Brez predhodnega
soglasja organa druge države, pristojnega za nadzor prirejanja
iger na srečo, nadzorni organ prejetih podatkov, informacij in
dokumentacije ne sme pošiljati oziroma dajati na vpogled tretji
osebi ali jih uporabiti v nasprotju s pogoji in omejitvami, ki jih
določi zaprošeni organ.
Nadzorni organ podatke, informacije in dokumentacijo v
zvezi z nadzorom prirejanja iger na srečo, ki jih pridobi ali vodi v
skladu z določbami tega zakona, predloži organu druge države,
pristojnemu za nadzor prirejanja iger na srečo, na njegovo pi‑
sno zaprosilo ob pogoju dejanske vzajemnosti. Nadzorni organ
lahko zavrne izpolnitev zaprosila, če bi predložitev podatkov
ogrozila ali utegnila ogroziti potek postopka nadzora prirejanja
iger na srečo v Republiki Sloveniji, oziroma bi lahko kakor koli
drugače škodovala interesom tega postopka.
Nadzorni organ lahko organu druge države članice, pristoj‑
nemu za nadzor prirejanja iger na srečo, določi dodatne pogoje
in omejitve za uporabo podatkov iz prejšnjega odstavka.«.
36. člen
Prvi odstavek 109. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Naloge nadzornega organa opravljajo pooblaščene ose‑
be za nadzor, ki jih imenuje predstojnik organa.«.
Dodata se nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Pooblaščene osebe za nadzor iz prejšnjega odstavka
morajo izpolnjevati pogoje, ki jih za opravljanje nalog inšpekcij‑
skega nadzora predpisuje zakon, ki ureja inšpekcijski nadzor.
Pooblaščene osebe za nadzor samostojno opravljajo
naloge nadzora po tem zakonu, vodijo postopek ter izdajajo
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odločbe in sklepe v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni
postopek. Za preostala pooblastila, pristojnosti, postopek in
ukrepanje se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja
inšpekcijski nadzor.«.
Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo
četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
Dosedanji šesti odstavek se črta.
37. člen
110. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 30.000 do 250.000 eurov se kaznuje za pre‑
kršek pravna oseba, če brez dovoljenja oziroma koncesije pri‑
stojnega organa priredi igro na srečo (drugi odstavek 3. člena
in prvi odstavek 3.a člena).
Z globo od 30.000 do 150.000 eurov se kaznuje za
prekršek samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
Z globo od 5.000 do 10.000 eurov se kaznuje tudi odgo‑
vorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posa‑
meznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo od 1.500 do 5.000 eurov se kaznuje posameznik,
ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
38. člen
111. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 7.500 do 52.500 eurov se kaznuje za prekr‑
šek pravna oseba, če:
1. sprejema ali posreduje vplačila za igre na srečo, omo‑
goča dostop do spletnih strani oziroma drugih telekomunikacij‑
skih povezav, prek katerih se je mogoče udeležiti spletnih iger,
oglašuje ali opravlja druge storitve v zvezi s prirejanjem iger na
srečo za osebe, ki nimajo koncesije vlade oziroma dovoljenja
ministra, pristojnega za finance (6. člen);
2. kakor koli sprejema vplačila in obljublja dobitek, pa to ni
v skladu z 2. členom zakona (prvi odstavek 7. člena);
3. uporabi ali namesti igralno napravo, na kateri so na‑
meščene simulacije iger na srečo ali igre, pri katerih se za
vplačilo v posamezno igro in ugotavljanje nagrade ali dobitka
uporablja plačilna tabela v nasprotju s tem zakonom (tretji
odstavek 7. člena).
Z globo od 7.500 do 52.500 eurov se kaznuje za prekršek
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo od 1.500 do 10.000 eurov se kaznuje tudi odgo‑
vorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posa‑
meznika ali posameznika, ki opravlja samostojno dejavnost, ki
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo od 1.500 do 5.000 eurov se kaznuje posameznik,
ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
39. člen
112. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 5.000 do 35.000 eurov se kaznuje za prekr‑
šek pravna oseba, če:
1. prireja spletno igro na srečo, ki ni določena v koncesij‑
ski pogodbi (prvi odstavek 3.a člena);
2. ne poveže informacijskega sistema, na katerem pri‑
reja spletne igre na srečo, v informacijski sistem nadzornega
organa in nadzornemu organu ne zagotovi bralnega dostopa
do aplikacij, podatkov in sistemskih zapisov (drugi odstavek
3.a člena);
3. dovoli udeležbo pri spletnih igrah na srečo osebam, ki
še niso stare 18 let (tretji odstavek 3.a člena);
4. prireja spletne igre na srečo v nasprotju s predpisom iz
3.a člena tega zakona;
5. delnice prenaša v nasprotju z določbami tega zakona
(32. in 56. člen);
6. ne oblikuje obvezne varnostne rezerve (59. in
95. člen);
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7. prireja posebne igre na srečo v večjem obsegu, kot je
določeno v koncesijski pogodbi (70. člen);
8. v igralnici nista organizirana avdio video nadzor in re‑
cepcijska služba, tako da je zagotovljen nadzor nad osebami,
ki prihajajo v igralnico (drugi odstavek 78. člena);
9. sporoči podatke iz evidence drugim osebam v nasprotju
z zakonom (četrti odstavek 78. člena);
10. ne predpiše podrobnega načina izvajanja nadzora z
avdio video napravami ali drugimi sodobnimi tehničnimi sred‑
stvi (četrti odstavek 79. člena);
11. ne organizira nadzora nad prirejanjem iger na srečo
na igralnih napravah in nadzora nad obračunom blagajn in
trezorja (80. člen);
12. nima vzpostavljenega on‑line nadzora oziroma če
ravna v nasprotju s predpisom iz 80.a člena tega zakona;
13. opravlja posojilno dejavnost (82. člen);
14. dovoli obisk v igralnici osebam, ki še niso stare 18 let
(83. člen);
15. dopusti, da delavec od igralcev sprejme napitnino,
darilo, posojilo ali drugo ugodnost zase ali za koga drugega
(88. člen);
16. dovoli, da delavec finančno pomaga igralcem
(89. člen);
17. napitnino nameni v nasprotju z 91. členom tega za‑
kona;
18. je v igralnem salonu nameščenih manj oziroma več
igralnih avtomatov, kot je določeno v tem zakonu (97. člen);
19. ne predloži revidiranega letnega poročila nadzornemu
organu (105. člen).
Z globo od 800 do 5.600 eurov se kaznuje tudi odgovorna
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
40. člen
113. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 2.000 do 14.000 eurov se kaznuje za prekr‑
šek pravna oseba, če:
1. izvaja igre na srečo z igralno napravo, za katero nima
dovoljenja za uporabo iz četrtega odstavka 3.b člena tega
zakona;
2. udeležencev iger na srečo ne opozori na tveganja, zla‑
sti na možnost zasvojenosti z igrami na srečo, jim ne zagotovi
napotkov za odgovorno igranje ter informacije o tem, kje lahko
dobijo pomoč ob zasvojenosti (8. člen);
3. najpozneje naslednji dan ne obvesti nadzornega or‑
gana in mu ne pošlje podatkov o udeležencu iger na srečo, ki
zahteva samoprepoved (tretji odstavek 9. člena);
4. ne upošteva obvestila nadzornega organa o samopre‑
povedi in udeležencu iger na srečo dovoli vstop v igralnico ali
igralni salon (četrti odstavek 9. člena);
5. prodaja srečke za klasične igre na srečo, za katere
ni bilo izdano dovoljenje oziroma koncesija po določbah tega
zakona (12. člen);
6. izkupička od prodanih srečk ne deponira pri banki v viši‑
ni, ki zagotavlja izplačilo dobitkov (drugi odstavek 17. člena);
7. osnove za koncesijsko dajatev ne ugotovi na predpisani
način (40., 75. in 98. člen);
8. koncesijske dajatve ne vplača ali ne vplača pravočasno
(40., 75. in 98. člen);
9. ne vplača ali ne predloži dokončnega obračuna in do‑
kazila o vplačilu razlike v predpisanem roku (41. člen);
10. skupna vrednost dobitkov pri klasičnih igrah na srečo
ne znaša najmanj 40% vrednosti izdanih srečk pri številčni
loteriji, loteriji s trenutno znanim dobitkom, kviz loteriji, tomboli
ali srečelovu oziroma najmanj 40% vrednosti prodanih srečk pri
drugih igrah na srečo (50. člen);
11. ne izplača dobitkov v roku, določenem v pravilih iger
na srečo (prvi odstavek 51. člena);
12. dobitki, ki niso bili izplačani ali dvignjeni v roku iz
51. člena, ne pripadejo za namene, za katere je bila igra prire‑
jena ali se ne uporabijo za dobitke (52. člen);
13. nadzornemu organu ne pošilja redno vseh predpisa‑
nih podatkov (76. člen);
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14. v svojih evidencah ne zagotovi podatkov, na pod‑
lagi katerih obračunava koncesijsko dajatev (prvi odstavek
77. člena);
15. ne sestavi, nepopolno sestavi mesečni obračun kon‑
cesijske dajatve ali ga ne predloži pristojnemu davčnemu or‑
ganu (drugi in tretji odstavek 77. člena);
16. ne vodi posebne evidence o igralcih, posebna eviden‑
ca ne vsebuje osnovnih podatkov za identifikacijo ali če vanjo
ne vpiše vsakega igralca (tretji odstavek 78. člena);
17. gostom v igralnici niso na razpolago pravila iger (drugi
odstavek 79. člena);
18. ne zagotovi vodenja posebne evidence o ugotovljenih
nepravilnostih na igralnih napravah in pripomočkih ter pri izva‑
janju in poteku igre (peti odstavek 79. člena);
19. sprejema vplačila in izplačuje dobitke v drugi valuti,
kot je določeno (81. člen);
20. prireja posebne igre na srečo v igralnici v nasprotju s
predpisom iz 82. a člena tega zakona;
21. osebe iz 85.a člena opravljajo delo v dejavnosti prire‑
janja posebnih iger na srečo brez licence;
22. dopusti osebi iz 86. člena, da se udeleži posebne igre
na srečo kot igralec v igralnici oziroma igralnem salonu, ki je
v upravljanju ali v lasti koncesionarja, pri katerem je zaposlen;
23. nima igralne naprave v lasti oziroma v finančnem
najemu (četrti odstavek 92. člena);
24. je ime igralnega salona v nasprotju s 96. členom tega
zakona;
25. igralni avtomat ne vrača povprečno najmanj 90%
vloženega denarja (97. člen);
26. prireja posebne igre na srečo v igralnem salonu v
nasprotju s predpisom iz 99. člena tega zakona;
27. ne vodi dnevne evidence stanja in sprememb stanja
domače in tuje gotovine, drugih plačilnih sredstev ter žetonov
v blagajni in trezorju (106. člen).
Z globo od 2.000 do 14.000 eurov se kaznuje za prekršek
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostoj‑
no opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz 5. točke prejšnjega
odstavka.
Z globo od 500 do 3.500 eurov se kaznuje tudi odgovorna
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.
Z globo od 500 do 3.500 eurov se kaznuje tudi odgovorna
oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika,
ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz drugega
odstavka tega člena.«.
41. člen
114. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 1.500 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, če:
1. ne izvrši odločbe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti
(četrti in peti odstavek 107. člena);
2. pooblaščeni osebi nadzornega organa pri opravlja‑
nju nadzora ne omogoči pregleda poslovne dokumentacije,
poslovnih prostorov in naprav za prirejanje iger na srečo,
avdio‑video trakov ali drugih zahtevanih podatkov ali ji kako
drugače onemogoči opravljanje nadzora (četrti in peti odstavek
109. člena).
Z globo 500 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba prav‑
ne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
42. člen
115. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 800 do 5.600 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba, če:
1. prodaja srečke dalj kot 60 dni (14. člen);
2. pravil iger na srečo ne objavi na krajevno običajen način
ali če udeležencem pri igrah ne predloži pravil iger na vpogled
povsod, kjer se prodajajo srečke (tretji odstavek 22. člena);
3. spremeni pravila iger na srečo, ko je že začela prodajati
srečke (23. člen);
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4. dobitkov ne žreba pred komisijo, ki jo potrdi nadzorni
organ (prvi odstavek 24. člena);
5. pred začetkom žrebanja dobitkov ne ugotovi števila
prodanih srečk, neprodanih srečk ne zapečati ali uniči pred
komisijo (drugi odstavek 24. člena);
6. brez dovoljenja pristojnega organa spremeni kraj oziro‑
ma odloži dan žrebanja dobitkov ali spremembe kraja žrebanja
ali odložitve dneva žrebanja ne objavi tako, kot je bilo objavlje‑
no obvestilo o prireditvi igre na srečo (prvi in drugi odstavek
25. člena);
7. odpove prireditev igre brez soglasja nadzornega organa
ali če ne vrne prejetega denarja (četrti odstavek 25. člena);
8. žrebanje dobitkov ni javno (prvi odstavek 26. člena);
9. ne sestavi zapisnika o poteku žrebanja ali ga ne pošlje
nadzornemu organu (drugi in tretji odstavek 26. člena);
10. sporočila o izidu žrebanja dobitkov ne objavi najpo‑
zneje v sedmih dneh od dneva žrebanja dobitkov (27. člen);
11. zapisnika o ugotovitvah iz prvega odstavka 28. člena
ne pošlje nadzornemu organu (drugi odstavek 28. člena);
12. ne predloži nadzornemu organu obračuna prihodkov
in odhodkov ter porabe čistega dobička (29. člen);
13. ne obvesti komisije, da imetnik licence ne izpolnjuje
več pogojev za pridobitev licence (85. a člen);
14. ne obvesti igralcev z napisom na vidnem mestu o
minimalnem povprečnem odstotku vračanja vloženega denarja
(97. člen).
Z globo od 300 do 2.100 eurov se kaznuje tudi odgovorna
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
43. člen
117. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 4.000 do 5.000 eurov se kaznuje za prekršek
posameznik – delničar ali družbenik pravne osebe, ima konce‑
sijo za igralni salon in je hkrati član uprave koncesionarja ali
vodja igralnice koncesionarja (prvi odstavek 93. člena).«.
44. člen
118. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se kaznuje za prekršek
posameznik – oseba, ki sodeluje pri izvajanju posebnih iger na
srečo, če kot poslovno tajnost ne varuje podatkov o igralcih, do
katerih je prišel pri opravljanju svojih nalog (87. člen).«.
45. člen
119. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 500 do 3.500 eurov se kaznuje za prekršek
posameznik – oseba, ki sodeluje pri izvajanju posebnih iger
na srečo, če:
1. dovoli obisk v igralnici osebam, ki še niso stare 18 let
(83. člen);
2. udeleži posebne igre na srečo kot igralec v igralnici
oziroma igralnem salonu, ki je v upravljanju ali v lasti koncesi‑
onarja, pri katerem je zaposlen (86. člen);
3. od igralcev sprejme napitnino, darilo, posojilo ali drugo
ugodnost zase ali za koga drugega (88. člen);
4. finančno pomaga igralcem (89. člen).«.
46. člen
120. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za prekrške iz 1. točke prvega odstavka 110. člena, 2.
točke prvega odstavka 111. člena ter 5. točke prvega odstavka
113. člena tega zakona se poleg globe izreče tudi stranska
sankcija odvzema igralnih naprav oziroma predmetov, ki so bili
uporabljeni ali namenjeni za prekršek.
Igralne naprave oziroma predmete iz prejšnjega odstavka
nadzorni organ zapečati ali zaseže.«.
47. člen
121. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni organ odloča o prekrških, storjenih po tem
zakonu, kot prekrškovni organ v skladu z zakonom, ki ureja
prekrške.
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V hitrem postopku o prekršku lahko nadzorni organ izreče
globo v katerikoli višini znotraj razpona, ki je predpisan s tem
zakonom.«.
48. člen
121.a, 122. in 122.a člen se črtajo.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
49. člen
Delodajalci in delojemalci uskladijo panožno kolektivno
pogodbo z določbami četrtega odstavka 29. člena tega zakona
najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
50. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 470-01/09-4/74
Ljubljana, dne 28. januarja 2010
EPA 553-V
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Vasja Klavora l.r.
Podpredsednik

392.

Zakon o davku na dodano vrednost (uradno
prečiščeno besedilo) (ZDDV-1-UPB2)

Na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika dr‑
žavnega zbora in sklepa Državnega zbora z dne 20. 10. 2009 je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 2. februarja 2010
potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o davku na dodano
vrednost, ki obsega:
– Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV‑1 (Uradni
list RS, št. 117/06 z dne 16. 11. 2006),
– Zakon o spremembi Zakona o davku na dodano vre‑
dnost ZDDV‑1A (Uradni list RS, št. 33/09 z dne 30. 4. 2009)
in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku
na dodano vrednost ZDDV‑1B (Uradni list RS, št. 85/09 z dne
30. 10. 2009).
Št. 434-02/10-7/2
Ljubljana, dne 2. februarja 2010
EPA 823-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

ZAKON
O DAVKU NA DODANO VREDNOST
uradno prečiščeno besedilo
(ZDDV-1-UPB2)
I. VSEBINA IN OBSEG ZAKONA
1. člen
(vsebina zakona)
(1) S tem zakonom se ureja sistem in uvaja obveznost
plačevanja davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu:
DDV) na ozemlju Republike Slovenije v skladu:
– z Direktivo Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra
2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L

Uradni list Republike Slovenije
št. 347 z dne 11. 12. 2006, str. 1), zadnjič spremenjena z Di‑
rektivo Sveta 2009/69/ES z dne 25. junija 2009 o spremembi
Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano
vrednost glede davčne utaje, povezane z uvozom (UL L št. 175
z dne 4. 7. 2009, str. 12), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva
Sveta 2006/112/ES);
– z Direktivo Sveta 2008/9/ES z dne 12. februarja 2008
o podrobnih pravilih za vračilo davka na dodano vrednost,
opredeljenih v Direktivi 2006/112/ES, davčnim zavezancem,
ki nimajo sedeža v državi članici vračila, ampak v drugi državi
članici (UL L št. 44 z dne 20. 2. 2009, str. 23), in
– s Trinajsto direktivo Sveta 86/560/EGS z dne 17. no‑
vembra 1986 o usklajevanju zakonodaje držav članic glede
prometnih davkov – Postopki vračila davka na dodano vre‑
dnost davčnim zavezancem, ki nimajo stalnega prebivališča
ali sedeža na ozemlju Skupnosti (UL L št. 326 z dne 21. 11.
1986, str. 40).
(2) Pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji po‑
men:
– »ozemlje Slovenije« je ozemlje pod suverenostjo Re‑
publike Slovenije, vključno z zračnim prostorom in morskim
območjem, nad katerimi ima Republika Slovenija suverenost ali
jurisdikcijo v skladu z notranjim in mednarodnim pravom,
– »ozemlje države članice«, »država članica« in »Sku‑
pnost« je ozemlje držav članic in ozemlje Skupnosti, ki je kot
tako definirano v predpisih Evropskih skupnosti,
– »tretja država« je katerokoli drugo ozemlje, razen oze‑
mlja Slovenije in ozemlja drugih držav članic oziroma Skupno‑
sti,
– »tretje ozemlje« je del državnega ozemlja države čla‑
nice, ki pa ni sestavni del »ozemlja države članice« v smislu
druge alineje tega odstavka, in sicer:
– v Zvezni Republiki Nemčiji: otok Heligoland, ozemlje
Büsingen;
– v Kraljevini Španiji: Ceuta, Melilla, Kanarsko otočje;
– v Italijanski republiki: Livigno, Campione d’Italia, itali‑
janske vode Luganskega jezera;
– v Francoski republiki: čezmorski departmaji;
– v Helenski republiki: ‘A‘Oo (gora Atos);
– v Republiki Finski: Alandski otoki;
– v Združenem kraljestvu Velika Britanija in Severna
Irska: Kanalski otoki.
(3) Po tem zakonu se:
– transakcije v Kneževine Monako ali iz nje obravnavajo
kot transakcije v Francosko republiko oziroma iz nje,
– transakcije na otok Man ali iz njega obravnavajo kot
transakcije v Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne
Irske oziroma iz njega in
– transakcije v suverene cone Združenega kraljestva
Akrotiri in Dhekelia ali iz njih obravnavajo kot transakcije na
Ciper oziroma z njega.
2. člen
(pripadnost DDV)
nije.

Prihodki od DDV pripadajo proračunu Republike Slove‑
3. člen
(predmet obdavčitve)

(1) Predmet DDV so naslednje transakcije:
1. dobave blaga, ki jih davčni zavezanec oziroma zave‑
zanka (v nadaljnjem besedilu: davčni zavezanec) opravi v okvi‑
ru opravljanja svoje ekonomske dejavnosti na ozemlju Republi‑
ke Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Slovenija) za plačilo;
2. pridobitve blaga znotraj Skupnosti, ki jih na ozemlju
Slovenije, opravi za plačilo:
a) davčni zavezanec v okviru opravljanja svoje ekonom‑
ske dejavnosti ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, če je
prodajalec davčni zavezanec v drugi državi članici, ki v skladu z
zakonodajo te države članice ni oproščen obračunavanja DDV
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kot mali davčni zavezanec in ga ne zajema ureditev iz tretjega,
četrtega ali osmega odstavka 20. člena tega zakona;
b) v primeru pridobitve novih prevoznih sredstev, davčni
zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, katerih
druge pridobitve niso predmet DDV v skladu s točko d) prvega
odstavka 4. člena tega zakona, ali katera koli druga oseba, ki
ni davčni zavezanec;
c) v primeru pridobitve trošarinskih izdelkov, pri katerih
nastane obveznost obračuna trošarine v Sloveniji v skladu
z zakonom, ki ureja trošarine, davčni zavezanec ali pravna
oseba, ki ni davčni zavezanec, katerih druge pridobitve niso
predmet DDV v skladu s točko d) prvega odstavka 4. člena
tega zakona;
3. opravljanje storitev, ki jih davčni zavezanec opravi v
okviru opravljanja svoje ekonomske dejavnosti na ozemlju
Slovenije za plačilo;
4. uvoz blaga.
(2) Za namene 2. b) točke prvega odstavka tega člena se
za »prevozna sredstva« štejejo naslednja prevozna sredstva,
namenjena za prevoz oseb ali blaga:
– kopenska motorna vozila s prostornino motorja nad 48
kubičnih centimetrov ali močjo motorja nad 7,2 kilovata;
– plovila, daljša od 7,5 metrov, razen plovil za plovbo na
odprtem morju, ki prevažajo potnike za plačilo in plovil za na‑
mene opravljanja komercialne, industrijske ali ribiške dejavnosti
ali za reševanje ali pomoč na morju ali za priobalni ribolov;
– zrakoplovi, katerih vzletna teža presega 1550 kilogra‑
mov, razen zrakoplovov, ki jih uporabljajo letalske družbe pred‑
vsem na mednarodnih poteh za plačilo.
(3) Prevozna sredstva iz drugega odstavka tega člena se
štejejo za nova, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:
– plovila in zrakoplovi so dobavljeni pred potekom treh
mesecev po datumu, ko so bili prvič dani v uporabo, kopenska
motorna vozila pa pred potekom šestih mesecev po datumu,
ko so bila prvič dana v uporabo, in
– da s kopenskimi motornimi vozili ni prevoženih več kot
6000 kilometrov, s plovili ni preplutih več kot 100 ur in z zrako‑
plovi ni preletenih več kot 40 ur.
(4) Za namene 2. c) točke prvega odstavka tega člena, se
za »trošarinske izdelke« štejejo energenti, alkohol in alkoholne
pijače in tobačni izdelki, kot so določeni z veljavno zakonodajo
Skupnosti, ne pa tudi plin, dobavljen po distribucijskem sistemu
za zemeljski plin ali električna energija.
4. člen
(transakcije, ki niso predmet obdavčitve)
(1) Ne glede na 2. a) točko prvega odstavka 3. člena tega
zakona, predmet DDV niso naslednje transakcije:
a) pridobitev blaga, ki jo opravi davčni zavezanec ali prav‑
na oseba, ki ni davčni zavezanec, če bi bila dobava takšnega
blaga na ozemlju Slovenije oproščena v skladu s 53. členom ali
točkami a) do d) prvega odstavka 54. člena tega zakona;
b) pridobitev rabljenega blaga, umetniških predmetov,
zbirk ali starin znotraj Skupnosti, če prodajalec deluje kot
obdavčljivi preprodajalec in je bilo to blago v državi članici, iz
katere je bilo odposlano ali odpeljano, predmet DDV v skladu
s posebno ureditvijo za rabljeno blago, umetniške predmete,
zbirke in starine;
c) pridobitev rabljenega blaga, umetniških predmetov,
zbirk ali starin znotraj Skupnosti, če je prodajalec tega blaga
organizator prodaje na javni dražbi, in je bilo to blago v državi
članici, iz katere je bilo odposlano ali odpeljano, predmet DDV
v skladu s posebno ureditvijo za prodajo na javni dražbi;
d) pridobitev blaga, razen blaga iz točk a) do c) in razen
novih prevoznih sredstev ali trošarinskih izdelkov, ki jo opravi
davčni zavezanec iz drugega odstavka 94. člena tega zakona
za namene opravljanja dejavnosti kmetijstva in gozdarstva, ki
se obdavčuje v skladu s posebno ureditvijo za kmete, ali davčni
zavezanec, ki opravlja le dobave blaga ali storitev, za katere
nima pravice do odbitka DDV, ali pravna oseba, ki ni davčni
zavezanec.
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(2) Točka d) prvega odstavka tega člena se uporabi le, če
sta izpolnjena naslednja pogoja:
a) da skupna vrednost pridobitev blaga znotraj Skupnosti
v tekočem koledarskem letu ne preseže zneska 10.000 eurov
in
b) da skupna vrednost pridobitev blaga znotraj Skupnosti
v preteklem koledarskem letu ni presegla zneska iz prejšnje
točke.
(3) Znesek iz drugega odstavka tega člena pomeni sku‑
pno vrednost pridobitev blaga znotraj Skupnosti, brez DDV, ki
ga je treba plačati ali je bil plačan za blago v državi članici, iz
katere je bilo blago odposlano ali odpeljano.
(4) Ne glede na točko d) prvega odstavka tega člena, se
lahko davčni zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni zave‑
zanec, odloči za obračunavanje DDV v skladu z 2. a) točko
prvega odstavka 3. člena tega zakona. Davčni zavezanec ali
pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, mora izbiro vnaprej
prijaviti pristojnemu davčnemu uradu in jo uporabljati najmanj
dve koledarski leti, in sicer od prvega dneva v mesecu, ki sledi
mesecu prijave.
II. DAVČNI ZAVEZANCI
5. člen
(definicija)
(1) »Davčni zavezanec« je vsaka oseba, ki kjerkoli neod‑
visno opravlja katerokoli ekonomsko dejavnost, ne glede na
namen ali rezultat opravljanja dejavnosti.
(2) »Ekonomska dejavnost« iz prvega odstavka tega čle‑
na obsega vsako proizvodno, predelovalno, trgovsko in sto‑
ritveno dejavnost, vključno z rudarsko, kmetijsko in poklicno
dejavnostjo. Ekonomska dejavnost obsega tudi izkoriščanje
premoženja in premoženjskih pravic, če je namenjeno trajnemu
doseganju dohodka.
(3) Za davčnega zavezanca se poleg oseb iz prvega
odstavka tega člena šteje tudi vsaka oseba, ki priložnostno do‑
bavi novo prevozno sredstvo, ki ga kupcu odpošlje ali odpelje
prodajalec ali kupec ali druga oseba za njun račun na ozemlje
Skupnosti.
(4) Pogoj iz prvega odstavka tega člena, da se ekonom‑
ska dejavnost opravlja neodvisno, izključuje zaposlene in druge
osebe, ki jih na delodajalca vežejo pogodba o zaposlitvi ali ka‑
kršnekoli druge pravne vezi, ki glede nadzora in navodil v zvezi
z delom, načina opravljanja dela, plačila za opravljeno delo in
drugih odgovornosti delodajalca kažejo na odvisno razmerje
med delodajalcem in delojemalcem.
(5) Državni organi in organizacije, organi lokalnih skupno‑
sti ter druge osebe javnega prava se ne štejejo za davčne za‑
vezance v zvezi z dejavnostmi ali transakcijami, ki jih opravljajo
kot organi oblasti, tudi če pobirajo takse, prispevke in druge
dajatve ter plačila v zvezi s temi dejavnostmi ali transakcijami.
Pri opravljanju dejavnosti ali transakcij pa se štejejo za davčne
zavezance v zvezi s temi dejavnostmi ali transakcijami, če bi
njihova obravnava, kot da niso davčni zavezanci, povzročila
znatno izkrivljanje konkurence.
III. OBDAVČLJIVE TRANSAKCIJE
1. Dobava blaga
6. člen
(splošno)
(1) »Dobava blaga« pomeni prenos pravice do razpolaga‑
nja z opredmetenimi stvarmi kot da bi bil prejemnik lastnik.
(2) Za dobavo blaga se štejejo tudi:
a) prenos lastninske pravice na blagu, proti plačilu odško‑
dnine, na podlagi zakona ali odločbe državnega organa;
b) dejanska izročitev blaga na podlagi pogodbe o najemu
blaga za določeno obdobje ali o prodaji blaga z odloženim
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plačilom, ki določa, da se ob normalnem poteku dogodkov
lastništvo prenese najpozneje ob plačilu zadnjega obroka;
c) prenos blaga po pogodbi, na podlagi katere se plača
provizija na nakup ali prodajo.
(3) Električna energija, plin ter energija za ogrevanje,
zamrzovanje oziroma hlajenje se štejejo za blago.
7. člen
(uporaba blaga za neposlovne namene)
(1) Za dobavo blaga, opravljeno za plačilo, se šteje tudi
uporaba blaga, ki je del poslovnih sredstev davčnega zave‑
zanca, za zasebne namene ali za zasebne namene njegovih
zaposlenih, brezplačna odtujitev tega blaga ali kakršnakoli
uporaba blaga za druge namene, kot za namene opravljanja
njegove dejavnosti, če je za to blago ali sestavine tega blaga
izkoristil pravico do celotnega ali delnega odbitka DDV.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se za dobavo
blaga, opravljeno za plačilo, ne šteje:
a) brezplačno dajanje poslovnih vzorcev v razumnih ko‑
ličinah kupcem ali bodočim kupcem, če jih ti ne dajo v prodajo
oziroma so v takšni obliki, da ni mogoče, da se prodajajo;
b) dajanje daril manjših vrednosti v okviru opravljanja
dejavnosti davčnega zavezanca, če se dajejo le občasno in
če se ne dajejo istim osebam. Za darila manjših vrednosti
se štejejo darila, pri katerih vrednost posameznega darila ne
preseže 20 eurov.
8. člen
(uporaba blaga za namene opravljanja dejavnosti,
sprememba namembnosti ter zadržanje blaga ob prenehanju
opravljanja dejavnosti)
Za dobavo blaga, opravljeno za plačilo, se štejejo tudi
naslednje transakcije:
a) uporaba blaga, ki ga davčni zavezanec proizvede,
zgradi, nabavi, predela ali uvozi v okviru opravljanja dejavnosti,
za namene opravljanja njegove dejavnosti, če od takega blaga,
če bi ga nabavil od drugega davčnega zavezanca, ne bi imel
pravice do celotnega odbitka DDV;
b) uporaba blaga s strani davčnega zavezanca za na‑
mene neobdavčljivih transakcij, če je bila za to blago dana
pravica do celotnega ali delnega odbitka DDV pri pridobitvi ali
pri uporabi blaga v skladu s prejšnjo točko;
c) zadržanje blaga s strani davčnega zavezanca ali nje‑
govih pravnih naslednikov (razen v primerih iz 10. člena tega
zakona), ko preneha opravljati obdavčljivo ekonomsko de‑
javnost, če je bila za to blago dana pravica do celotnega ali
delnega odbitka DDV pri pridobitvi ali pri uporabi blaga v skladu
s točko a) tega člena.
9. člen
(prenos blaga v drugo državo članico)
(1) Za dobavo blaga, opravljeno za plačilo, se šteje tudi
prenos blaga, ki je del poslovnih sredstev davčnega zavezan‑
ca, ki ga opravi davčni zavezanec v drugo državo članico.
(2) Šteje se, da je bil opravljen prenos blaga v drugo dr‑
žavo članico v skladu s prvim odstavkom tega člena, če davčni
zavezanec ali druga oseba za njegov račun, odpošlje ali odpe‑
lje blago v drugo državo članico za namene svojega podjetja,
razen za namene naslednjih transakcij:
a) dobave tega blaga, ki jo opravi ta davčni zavezanec
na ozemlju namembne države članice pod pogoji iz tretjega in
četrtega odstavka 20. člena tega zakona;
b) dobave tega blaga zaradi instalacije ali montaže, ki jo
opravi dobavitelj ali druga oseba za njegov račun na ozemlju
namembne države članice pod pogoji iz osmega odstavka
20. člena tega zakona;
c) dobave tega blaga, ki jo opravi davčni zavezanec na
krovu plovila, zrakoplova ali na vlaku med prevozom potnikov,
pod pogoji iz 21. člena tega zakona;
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d) dobave plina po distribucijskem sistemu za zemeljski
plin ali dobave električne energije pod pogoji iz 22. člena tega
zakona;
e) dobave tega blaga, ki jo opravi davčni zavezanec pod
pogoji iz 46., 52., 53., in 54. člena tega zakona;
f) opravljanja storitev na tem blagu, ki se opravijo na
ozemlju namembne države članice, če se blago, na katerem
so bile storitve opravljene, vrne temu davčnemu zavezancu v
Slovenijo;
g) začasne rabe tega blaga na ozemlju namembne drža‑
ve članice zaradi opravljanja storitev v tej državi članici, ki jih
opravlja davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji;
h) začasne rabe tega blaga na ozemlju druge države čla‑
nice za obdobje, ki ne presega 24 mesecev, če bi se za začasni
uvoz enakega blaga iz tretje države lahko uporabil postopek
začasnega uvoza s popolno oprostitvijo uvoznih dajatev.
(3) Če eden od pogojev iz drugega odstavka tega člena
ni več izpolnjen, se šteje, da je bilo blago preneseno v drugo
državo članico. V tem primeru se šteje, da je prenos opravljen
v trenutku, ko ta pogoj ni več izpolnjen.
10. člen
(prenos podjetja)
(1) Pri prenosu podjetja ali dela podjetja na drugega
davčnega zavezanca, ne glede na to, ali gre za odplačni ali
neodplačni prenos ali kot vložek v podjetje, se šteje, da dobava
blaga ni bila opravljena.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena se za potrebe
DDV prevzemnik šteje za pravnega naslednika prenosnika.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena, mora prevze‑
mnik, ki uporablja prevzeta sredstva za druge namene kot za
tiste, za katere ima pravico do odbitka DDV, plačati DDV v
skladu z določbami tega zakona, ki veljajo za obračun DDV od
uporabe blaga in storitev za zasebne namene.
2. Pridobitev blaga znotraj Skupnosti
11. člen
(splošno)
(1) »Pridobitev blaga znotraj Skupnosti« pomeni pridobi‑
tev pravice razpolaganja na premičninah, kot da bi bil pridobitelj
lastnik, ki jih pridobitelju odpošlje ali odpelje v Slovenijo iz druge
države članice prodajalec ali sam pridobitelj ali druga oseba za
račun enega od njiju.
(2) Če je uvoznik blaga pravna oseba, ki ni davčni za‑
vezanec, in opravi pridobitev blaga znotraj Skupnosti v drugi
državi članici, ima pravico do vračila DDV, ki ga je plačala v
zvezi z uvozom blaga v Slovenijo, če dokaže, da je bil obra‑
čunan DDV od pridobitve blaga znotraj Skupnosti v namembni
državi članici.
(3) Vračilo DDV iz drugega odstavka tega člena se iz‑
vrši na način, ki ga predpiše minister oziroma ministrica (v
nadaljnjem besedilu: minister, pristojen za finance), pristojna
za finance.
12. člen
(transakcije, ki se obravnavajo kot pridobitev blaga
znotraj Skupnosti)
Za pridobitev blaga znotraj Skupnosti, opravljeno za pla‑
čilo, se šteje tudi uporaba blaga, ki ga davčni zavezanec za
namene svojega podjetja ali druga oseba za njegov račun
odpošlje ali odpelje v Slovenijo iz druge države članice, na oze‑
mlju katere je bilo blago izdelano, črpano, predelano, kupljeno,
pridobljeno, ali kamor ga je davčni zavezanec uvozil v okviru
opravljanja dejavnosti.
13. člen
(Nato)
Za pridobitev blaga znotraj Skupnosti, opravljeno za pla‑
čilo, se šteje tudi nabava blaga, ki ga oborožene sile države
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članice Severnoatlantske zveze uporabijo za svoje potrebe
ali potrebe svojega spremnega civilnega osebja, ki ga niso
pridobile pod splošnimi pravili obdavčevanja v Sloveniji, če pri
uvozu tega blaga ne bi mogle uveljavljati oprostitve v skladu z
8. točko prvega odstavka 50. člena tega zakona.
3. Opravljanje storitev
14. člen
(splošno)
(1) »Opravljanje storitev« pomeni vsako transakcijo, ki ni
dobava blaga.
(2) Opravljanje storitev lahko med drugim vključuje na‑
slednje transakcije:
a) odstop premoženjskih pravic;
b) obveznost opustitve dejanja ali dopustitve dejanja ali
stanja;
c) opravljanje storitev na podlagi zakona ali odločbe dr‑
žavnega organa.
15. člen
(opravljanje storitev za neposlovne namene)
Za opravljanje storitev za plačilo, se šteje tudi:
a) uporaba blaga, ki je del poslovnih sredstev davčnega
zavezanca, za zasebne namene ali za zasebne namene njego‑
vih zaposlenih ali kakršnakoli uporaba za druge namene kot za
namene opravljanja njegove dejavnosti, če je bila za to blago
dana pravica do celotnega ali delnega odbitka DDV;
b) opravljanje storitev, ki jih davčni zavezanec opravi
brezplačno za svoje zasebne namene ali za zasebne namene
njegovih zaposlenih ali za druge namene kot za namene opra‑
vljanja njegove dejavnosti.
16. člen
(opravljanje storitev v svojem imenu in za račun druge osebe)
Kadar davčni zavezanec pri opravljanju storitev deluje v
svojem imenu in za račun druge osebe, se šteje, da prejme in
dobavi te storitve sam.
17. člen
(posebna določba)
Določbe 10. člena tega zakona se smiselno uporabljajo
tudi za storitve.
4. Uvoz blaga
18. člen
(definicija)
Uvoz blaga pomeni:
1. vsak vnos blaga v Skupnost, ki v skladu s carinskimi
predpisi nima statusa blaga Skupnosti ali blaga, ki je uvoženo iz
tretje države, pa znotraj Skupnosti ni sproščeno v prost promet
v skladu s carinskimi predpisi;
2. vsak vnos drugega blaga, kot je blago iz prejšnje točke,
v Skupnost s tretjega ozemlja.
IV. KRAJ OBDAVČLJIVIH TRANSAKCIJ
1. Kraj dobave blaga
19. člen
(dobava blaga brez prevoza)
Če se blago ne odpošilja ali prevaža, se za kraj dobave bla‑
ga šteje kraj, kjer se blago nahaja, ko se opravi dobava blaga.
20. člen
(dobava blaga s prevozom)
(1) Kadar blago odpošlje ali odpelje dobavitelj, kupec ali
tretja oseba, se za kraj dobave blaga šteje kraj, kjer se blago
nahaja, ko se začne odpošiljanje ali prevoz blaga prejemniku.
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(2) Kadar se odpošiljanje ali prevoz blaga začne na tre‑
tjem ozemlju ali v tretji državi, se šteje, da je kraj dobave, ki
jo opravi uvoznik, in kraj vsakršne nadaljnje dobave v državi
članici uvoza blaga.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena, se šteje,
da je kraj dobave blaga, ki ga odpošlje ali odpelje dobavitelj ali
druga oseba za njegov račun iz države članice, ki ni namembna
država članica, kraj, kjer se blago nahaja, ko se odpošiljanje ali
prevoz blaga kupcu konča, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
a) dobava blaga je opravljena za davčnega zavezanca ali
pravno osebo, ki ni davčni zavezanec, katerih pridobitve blaga
znotraj Skupnosti niso predmet DDV, ali za katerokoli drugo
osebo, ki ni davčni zavezanec;
b) dobavljeno blago niso niti nova prevozna sredstva niti
blago, ki ga dobavi dobavitelj ali druga oseba za njegov račun,
potem ko je bilo montirano ali instalirano, s poskusnim zago‑
nom ali brez njega.
(4) Kadar je dobavljeno blago iz tretjega odstavka tega
člena, odposlano ali odpeljano s tretjega ozemlja ali iz tretje
države in ga dobavitelj uvozi v drugo državo članico, kot je
država članica kupca blaga, se šteje, da je bilo odposlano ali
odpeljano iz države članice uvoza.
(5) Tretji in četrti odstavek tega člena se ne uporabljata
za dobave blaga, ki je v celoti odposlano ali odpeljano v isto
državo članico, če je to država članica, v kateri se odpošiljanje
ali prevoz blaga konča, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
a) dobavljeno blago niso trošarinski izdelki;
b) skupna vrednost teh dobav, brez DDV, opravljenih
pod pogoji iz tretjega odstavka tega člena v tej državi članici
v enem koledarskem letu ne presega zneska, ki ga določi ta
država članica;
c) skupna vrednost teh dobav, brez DDV, v tej državi
članici tudi v predhodnem koledarskem letu ni presegla pred‑
pisanega zneska.
(6) Davčni zavezanec, ki izpolnjuje pogoje iz petega od‑
stavka tega člena, lahko kraj take dobave določi v skladu s
tretjim in četrtim odstavkom tega člena. Davčni zavezanec
mora izbiro vnaprej priglasiti pristojnemu davčnemu uradu in jo
uporabljati najmanj dve koledarski leti, in sicer od prvega dneva
v mesecu, ki sledi mesecu priglasitve.
(7) Ob izpolnjevanju pogojev iz tretjega odstavka tega
člena se šteje, da je kraj dobave blaga, ki ga odpošlje ali odpe‑
lje dobavitelj ali druga oseba za njegov račun iz druge države
članice v Slovenijo, Slovenija, če skupna vrednost dobav, ki
jih opravi dobavitelj v tekočem koledarskem letu oziroma jih je
opravil v preteklem letu, presega 35.000 eurov ali če se doba‑
vitelj odloči, da je, ne glede na to, da vrednost njegovih dobav
v tekočem koledarskem letu ne presega tega zneska, kraj takih
dobav Slovenija.
(8) Ob izpolnjevanju pogojev iz tretjega odstavka tega čle‑
na se šteje, da je kraj dobave blaga, ki ga odpošlje ali odpelje
dobavitelj ali druga oseba za njegov račun iz Slovenije v drugo
državo članico, ta država članica, če skupna vrednost dobav, ki
jih opravi dobavitelj v tekočem koledarskem letu oziroma jih je
opravil v preteklem letu, presega znesek, ki ga določi ta država
članica, ali če se dobavitelj odloči, da je, ne glede na to, da vre‑
dnost njegovih dobav v tekočem koledarskem letu ne presega
tega zneska, kraj takih dobav druga država članica.
(9) Določbe tretjega do šestega odstavka tega člena se
ne uporabljajo za dobave rabljenega blaga, umetniških pred‑
metov, zbirk ali starin, ki so predmet DDV v skladu s posebno
ureditvijo.
(10) Kadar blago, ki ga odpošlje ali prevaža dobavitelj,
kupec ali tretja oseba, instalira ali montira dobavitelj ali druga
oseba za njegov račun, s poskusnim zagonom ali brez njega,
se za kraj dobave šteje kraj, kjer je blago instalirano ali mon‑
tirano.
(11) Minister, pristojen za finance, objavi seznam vredno‑
stnih limitov, ki se uporabljajo v posameznih državah članicah,
za namene določanja kraja dobave blaga pri dobavah blaga
iz drugih držav članic, v skladu s petim odstavkom tega člena.

Stran

1212 /

Št.

10 / 12. 2. 2010

21. člen
(dobava blaga na krovu plovil, zrakoplovov ali na vlakih)
(1) Če se dobava blaga opravi na krovu plovila, zrakoplo‑
va ali na vlaku med delom prevoza potnikov v Skupnosti, se za
kraj te dobave šteje kraj, kjer se prevoz potnikov začne.
(2) Za namene prvega odstavka tega člena »del prevoza
potnikov v Skupnosti« pomeni del prevoza, ki se brez postanka
zunaj Skupnosti opravi med krajem, v katerem se prevoz potni‑
kov začne, in krajem, v katerem se prevoz potnikov konča.
(3) »Kraj, v katerem se prevoz potnikov začne,« pomeni
prvi predvideni kraj, v katerem bodo potniki znotraj Skupnosti
vstopili, po potrebi po delu poti zunaj Skupnosti.
(4) »Kraj, v katerem se prevoz potnikov konča,« pomeni
zadnji predvideni kraj znotraj Skupnosti, kjer potniki, ki so
vstopili v Skupnost, izstopijo, po potrebi pred postankom zunaj
Skupnosti.
(5) V primeru povratnega potovanja se povratna vožnja
šteje za ločen prevoz.
22. člen
(dobava blaga po distribucijskih sistemih)
(1) Pri dobavi plina po distribucijskem sistemu za zemelj‑
ski plin ali električne energije davčnemu zavezancu – prepro‑
dajalcu, se za kraj dobave šteje kraj, kjer ima davčni zavezanec
– preprodajalec, sedež ali stalno poslovno enoto, za katero je
blago dobavljeno, oziroma če takega kraja ni, kraj, kjer ima
stalno prebivališče ali običajno prebiva.
(2) Za namene prvega odstavka tega člena »davčni za‑
vezanec – preprodajalec« pomeni davčnega zavezanca, či‑
gar osnovna dejavnost v zvezi z nabavami plina in električne
energije je preprodaja takega blaga in čigar lastna poraba tega
blaga je zanemarljiva.
(3) Pri dobavi plina po distribucijskem sistemu za zemelj‑
ski plin ali električne energije, ki ni zajeta v prvem odstavku
tega člena, se za kraj dobave šteje kraj, kjer naročnik dejansko
rabi in porabi plin ali električno energijo.
(4) Kadar naročnik iz tretjega odstavka tega člena ne
porabi vsega ali dela zemeljskega plina ali električne energije,
se šteje, da je bilo neporabljeno blago rabljeno in porabljeno
v kraju, kjer ima naročnik sedež svoje dejavnosti ali stalno po‑
slovno enoto, za katero je blago dobavljeno. Če takega kraja
ni, se šteje, da je blago rabil in porabil v kraju, kjer ima stalno
prebivališče ali običajno prebiva.
2. Kraj pridobitve blaga znotraj Skupnosti
23. člen
(kraj pridobitve blaga znotraj Skupnost)
(1) Za kraj pridobitve blaga znotraj Skupnosti se šteje kraj,
kjer se blago nahaja, ko se konča odpošiljanje ali prevoz osebi,
ki ga je pridobila.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se šteje, da
je kraj pridobitve blaga znotraj Skupnosti na ozemlju države
članice, ki je izdala identifikacijsko številko za DDV, pod katero
oseba, ki pridobiva blago, opravi to pridobitev, razen če dokaže,
da je bila pridobitev blaga predmet DDV v drugi državi članici
v skladu s prvim odstavkom tega člena.
(3) Če je bila pridobitev blaga predmet DDV v skladu z
drugim odstavkom tega člena in pozneje v državi članici, v ka‑
teri se odpošiljanje ali prevoz blaga konča, se davčna osnova
ustrezno zmanjša v državi članici, ki je izdala identifikacijsko
številko za DDV, pod katero je pridobitelj opravil to pridobitev.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena se šteje, da je
bila pridobitev blaga predmet DDV v skladu s prvim odstavkom
tega člena, če pridobitelj:
a) dokaže, da je opravil to pridobitev za namene poznejše
dobave na ozemlju druge države članice, določene v skladu s
prvim odstavkom tega člena, za katero je bil določen prejemnik
blaga kot oseba, ki mora plačati DDV, in
b) če je izpolnil obveznosti v zvezi s predložitvijo rekapi‑
tulacijskega poročila.
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3. Kraj opravljanja storitev
3.1. Opredelitve
24. člen
(opredelitev davčnega zavezanca za namene
uporabe pravil o kraju opravljanja storitev)
Za namene uporabe pravil o kraju opravljanja storitev se
za davčnega zavezanca šteje tudi:
– davčni zavezanec, ki opravlja tudi dejavnosti ali transak‑
cije, ki v skladu s prvim odstavkom 3. člena tega zakona niso
opredeljene kot obdavčljive dobave blaga ali storitev, in sicer
za vse storitve, ki so mu bile opravljene;
– pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, je pa identificira‑
na za namene DDV.
3.2. Splošna pravila
25. člen
(splošna pravila)
(1) Kraj opravljanja storitev, ki jih prejme davčni zave‑
zanec, ki deluje kot tak, je kraj, kjer ima ta davčni zavezanec
sedež svoje dejavnosti. Če so te storitve opravljene stalni po‑
slovni enoti davčnega zavezanca, ki ni v kraju, kjer ima sedež
svoje dejavnosti, je kraj opravljanja teh storitev kraj, kjer ima ta
davčni zavezanec stalno poslovno enoto. Če takega sedeža ali
take stalne poslovne enote ni, je kraj opravljanja storitev kraj,
kjer ima davčni zavezanec, ki prejme te storitve, stalno oziroma
običajno prebivališče.
(2) Kraj opravljanja storitev, ki jih prejme oseba, ki ni
davčni zavezanec, je kraj, kjer ima izvajalec storitev sedež
svoje dejavnosti. Če so te storitve opravljene iz stalne poslov‑
ne enote izvajalca, ki ni v kraju, kjer ima izvajalec sedež svoje
dejavnosti, je kraj opravljanja teh storitev kraj, kjer ima izvajalec
storitev stalno poslovno enoto. Če takega sedeža ali take stal‑
ne poslovne enote ni, je kraj opravljanja storitev kraj, kjer ima
izvajalec storitev stalno oziroma običajno prebivališče.
3.3. Posebna pravila
26. člen
(storitve posrednikov)
Kraj opravljanja storitev, ki jih osebi, ki ni davčni zave‑
zanec, opravi posrednik, ki deluje v imenu in za račun druge
osebe, je kraj, kjer je v skladu s tem zakonom opravljena glavna
transakcija.
27. člen
(storitve v zvezi z nepremičninami)
Kraj opravljanja storitev v zvezi z nepremičninami, vključ‑
no s storitvami strokovnjakov in nepremičninskih posrednikov,
nastanitvijo v hotelih ali podobnih nastanitvenih obratih, vključ‑
no z nastanitvijo v počitniških domovih, počitniških kampih ali
na prostorih, namenjenih kampiranju, dodeljevanjem pravic do
uporabe nepremičnin in storitvami za pripravo in koordinacijo
gradbenih del, kot so storitve arhitektov in podjetij, ki zagota‑
vljajo nadzor na kraju samem, je kraj, kjer se nepremičnina
nahaja.
28. člen
(opravljanje prevoza)
(1) Kraj opravljanja prevoza potnikov je kraj, kjer se opra‑
vlja prevoz, pri čemer se upošteva prevožena razdalja.
(2) Kraj opravljanja prevoza blaga, razen prevoza blaga
znotraj Skupnosti, osebam, ki niso davčni zavezanci, je kraj,
kjer se opravlja prevoz, pri čemer se upošteva prevožena
razdalja.
(3) Kraj opravljanja prevoza blaga znotraj Skupnosti ose‑
bam, ki niso davčni zavezanci, je kraj začetka prevoza.
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(4) »Prevoz blaga znotraj Skupnosti« pomeni prevoz bla‑
ga, pri katerem sta kraj začetka prevoza in namembni kraj na
ozemlju dveh različnih držav članic.
(5) »Kraj začetka prevoza« pomeni kraj, kjer se prevoz
blaga dejansko začne, ne glede na prevoženo razdaljo do
kraja, kjer se blago nahaja, »namembni kraj« pa je kraj, kjer se
prevoz blaga dejansko konča.
(6) DDV se ne obračunava za tisti del prevoza blaga zno‑
traj Skupnosti, ki se opravi osebam, ki niso davčni zavezanci in
se nanaša na vodne poti, ki niso del ozemlja Skupnosti.
29. člen
(storitve s področja kulture, umetnosti, športa, znanosti,
izobraževanja, zabavnih in podobnih prireditev, pomožne
prevozne storitve ter cenitve in dela na premičninah)
(1) Kraj opravljanja storitev, vključno s pomožnimi, s po‑
dročja kulture, umetnosti, športa, znanosti, izobraževanja, za‑
bavnih in podobnih prireditev, kot so sejmi in razstave, vključno
s storitvami organizatorjev teh dejavnosti, je kraj, kjer so te
storitve dejansko opravljene.
(2) Kraj opravljanja pomožnih prevoznih storitev, kot so
nakladanje, razkladanje, pretovarjanje in podobne dejavnosti,
ter cenitve in delo na premičninah, ki se opravijo osebam,
ki niso davčni zavezanci, je kraj, kjer so te storitve dejansko
opravljene.
30. člen
(restavracijske storitve ter storitve cateringa)
Kraj opravljanja restavracijskih storitev ter storitev cate‑
ringa, razen storitev, ki se dejansko opravijo na krovu ladij,
zrakoplovov ali na vlakih med delom prevoza potnikov znotraj
Skupnosti, je kraj, kjer se te storitve dejansko opravijo.
30.a člen
(restavracijske storitve ter storitve cateringa za potrošnjo
na krovu ladij, zrakoplovov ali na vlakih)
(1) Kraj opravljanja restavracijskih storitev in storitev cate‑
ringa, ki se dejansko opravijo na krovu ladij, zrakoplovov ali na
vlakih med delom prevoza potnikov znotraj Skupnosti, je kraj,
kjer se prevoz potnikov začne.
(2) Za namene prejšnjega odstavka »del prevoza potnikov
znotraj Skupnosti« pomeni del prevoza, ki se brez postanka
zunaj Skupnosti opravi med krajem, kjer se prevoz potnikov
začne, in krajem, kjer se prevoz potnikov konča.
(3) »Kraj, kjer se prevoz potnikov začne« je prvi kraj v
Skupnosti, kjer lahko potniki vstopijo v prevozno sredstvo, tudi
po postanku zunaj Skupnosti.
(4) »Kraj, kjer se prevoz potnikov konča« je zadnji kraj v
Skupnosti, kjer lahko potniki, ki so vstopili znotraj Skupnosti,
izstopijo iz prevoznega sredstva, tudi pred postankom zunaj
Skupnosti.
(5) Pri povratnem potovanju se povratna pot šteje za
ločen prevoz.
30.b člen
(najem prevoznih sredstev)
(1) Kraj dajanja prevoznega sredstva v kratkoročni najem
je kraj, kjer je prevozno sredstvo dejansko dano na razpolago
najemniku.
(2) Za namene prejšnjega odstavka »kratkoročni najem«
pomeni stalno posest ali uporabo prevoznega sredstva v ob‑
dobju, ki ni daljše od trideset dni, in pri plovilih, v obdobju, ki ni
daljše od devetdeset dni.
30.c člen
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zavezanci in katerih sedež ali stalno oziroma običajno prebivali‑
šče je v državi članici, je kraj opravljanja teh storitev kraj, kjer je
sedež osebe, ki ni davčni zavezanec, ali njeno stalno oziroma
običajno prebivališče, če te storitve opravi davčni zavezanec,
katerega sedež dejavnosti ali stalna poslovna enota, iz katere
opravlja storitev, je zunaj Skupnosti, ali če takega kraja ali po‑
slovne enote ni, katerega stalno oziroma običajno prebivališče
je zunaj Skupnosti (v nadaljnjem besedilu: davčni zavezanec,
ki ima sedež zunaj Skupnosti).
(2) Kadar izvajalec storitve in naročnik komunicirata po
elektronski pošti, to samo po sebi ne pomeni, da je opravljena
storitev elektronsko opravljena storitev.
30.d člen
(opravljanje storitev osebam, ki niso davčni zavezanci
in imajo sedež zunaj Skupnosti)
(1) Kraj opravljanja naslednjih storitev osebi, ki ni davčni
zavezanec in ima sedež ali stalno oziroma običajno prebiva‑
lišče zunaj Skupnosti, je kraj, kjer ima ta oseba sedež, stalno
oziroma običajno prebivališče:
a) storitve prenosa in odstopa avtorskih pravic, patentov,
licenc, blagovnih znamk in podobnih pravic;
b) storitve oglaševanja;
c) storitve svetovalcev, inženirjev, svetovalnih pisarn, od‑
vetnikov, računovodij in druge podobne storitve ter obdelava
podatkov in dajanja informacij;
d) obveznosti v zvezi s prenehanjem ali opustitvijo, v celo‑
ti ali deloma, poslovne dejavnosti ali pravice iz tega člena;
e) bančne, finančne in zavarovalne transakcije, vključno
s pozavarovanjem, razen najema sefov;
f) storitve posredovanja osebja;
g) storitve dajanja premičnin v najem, razen vseh vrst
prevoznih sredstev;
h) storitve zagotavljanja dostopa do distribucijskih sis‑
temov za zemeljski plin in električno energijo ter prevoz ali
prenos po teh sistemih in opravljanje drugih, s tem neposredno
povezanih storitev;
i) storitve telekomunikacij;
j) storitve radijskega in televizijskega oddajanja;
k) elektronsko opravljene storitve, zlasti tiste iz Priloge I
a tega zakona.
(2) Kadar izvajalec storitve in naročnik komunicirata po
elektronski pošti, to samo po sebi ne pomeni, da je opravljena
storitev elektronsko opravljena storitev.
30.e člen
(1) Minister, pristojen za finance, lahko z namenom izogi‑
banja dvojnemu obdavčevanju, neobdavčevanju ali izkrivljanju
konkurence določi, da se za storitve iz 25., 30.b in 30.d člena
tega zakona, razen za elektronske storitve, ki so opravljene
osebam, ki niso davčni zavezanci in ki nimajo sedeža v Sku‑
pnosti, šteje, da je kraj opravljanja storitev, ki bi bil v skladu z
navedenimi členi:
– v Sloveniji, zunaj Skupnosti, če se te storitve dejansko
uporabijo in uživajo zunaj Skupnosti;
– zunaj Skupnosti, v Sloveniji, če se storitve dejansko
uporabijo in uživajo v Sloveniji.
(2) Če so storitve telekomunikacij ter storitve radijskega
in televizijskega oddajanja iz točk i) in j) prvega odstavka 30.d
člena tega zakona opravljene osebam, ki niso davčni zave‑
zanci, imajo pa sedež ali stalno oziroma običajno prebivališče
v Sloveniji, je kraj opravljanja storitev Slovenija, če te storitve
opravi davčni zavezanec s sedežem zunaj Skupnosti.
4. Kraj uvoza blaga
31. člen

(elektronske storitve, ki jih opravi davčni zavezanec s
sedežem zunaj Skupnosti osebam, ki niso davčni zavezanci)

(kraj uvoza blaga)

(1) Kadar so elektronsko opravljene storitve, zlasti tiste
iz Priloge I a tega zakona, opravljene osebam, ki niso davčni

(1) Kraj uvoza blaga je država članica, na ozemlju katere
je bilo blago vneseno v Skupnost.
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(2) Če je za blago iz 1. točke 18. člena tega zakona ob
vnosu v Skupnost začet eden od postopkov iz prvega odstavka
57. člena tega zakona, postopek začasnega uvoza s popolno
oprostitvijo uvoznih dajatev ali zunanji tranzitni postopek, je ne
glede na prvi odstavek tega člena kraj uvoza takega blaga v
državi članici, na ozemlju katere se ti postopki končajo.
(3) Če je za blago iz 2. točke 18. člena tega zakona ob
vnosu v Skupnost začet eden od postopkov iz tretjega ali
četrtega odstavka 93. člena tega zakona, je ne glede na prvi
odstavek tega člena kraj uvoza v državi članici, na ozemlju
katere se ti postopki končajo.
V. OBDAVČLJIVI DOGODEK IN OBVEZNOST
OBRAČUNA DDV
32. člen
(splošne določbe)
(1) »Obdavčljivi dogodek« pomeni dogodek, s katerim
so izpolnjeni pravni pogoji, potrebni za nastanek obveznosti
obračuna DDV.
(2) »Obveznost obračuna DDV« nastane, ko ima davčni
organ po zakonu pravico zahtevati davek od osebe, ki ga je
dolžna plačati, četudi je plačilo lahko odloženo.
33. člen
(dobave blaga ali storitev)
(1) Obdavčljivi dogodek in s tem obveznost obračuna DDV
nastane, ko je blago dobavljeno ali so storitve opravljene.
(2) Če se za dobave blaga, razen iz točke b) drugega
odstavka 6. člena tega zakona, in opravljanje storitev izdajajo
zaporedni računi ali se izvršijo zaporedna plačila, se šteje, da
so opravljene v trenutku, ko poteče obdobje, na katero se taki
računi ali plačila nanašajo, vendar to obdobje ne sme biti daljše
od enega leta. Za storitve, za katere je DDV dolžan plačati pre‑
jemnik storitev v skladu s 3. točko prvega odstavka 76. člena
tega zakona, in ki se neprekinjeno opravljajo v obdobju, dalj‑
šem od enega leta, ter za katere se v tem obdobju ne izdajajo
računi in ne vršijo plačila, se šteje, da so končane ob izteku
vsakega koledarskega leta, dokler storitve niso dokončane.
(3) Če je plačilo izvršeno, preden je blago dobavljeno ali
preden so storitve opravljene, nastane obveznost obračuna
DDV na dan prejema plačila in od prejetega zneska plačila.
(4) Če račun ni izdan, blago pa je bilo dobavljeno oziroma
storitev opravljena, se DDV obračuna najpozneje zadnji dan
davčnega obdobja, v katerem je nastal obdavčljivi dogodek.
(5) Pri dobavi blaga oziroma storitev po 7., 8. in 15. členu
tega zakona nastane obveznost obračuna DDV v davčnem
obdobju, v katerem je nastal obdavčljivi dogodek.
(6) Za dobave blaga, opravljene v drugo državo članico
pod pogoji iz 46. člena tega zakona in za prenos blaga, ki ga
opravi davčni zavezanec za namene svojega podjetja v drugo
državo članico z oprostitvijo DDV, nastane obveznost obračuna
DDV 15. dan v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem nastane
obdavčljivi dogodek.
(7) Ne glede na šesti odstavek tega člena, obveznost
obračuna DDV nastane, ko je izdan račun, če je ta račun izdan
pred 15. dnem v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem nastane
obdavčljivi dogodek.
34. člen
(pridobitev blaga znotraj Skupnosti)
(1) Obdavčljivi dogodek nastane, ko je opravljena pridobi‑
tev blaga znotraj Skupnosti. Šteje se, da je bila pridobitev blaga
znotraj Skupnosti opravljena, kadar se za dobavo podobnega
blaga šteje, da je bila opravljena na ozemlju Slovenije.
(2) Za pridobitev blaga znotraj Skupnosti obveznost ob‑
računa DDV nastane 15. dan v mesecu, ki sledi mesecu, v
katerem nastane obdavčljivi dogodek.
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(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena, obveznost
obračuna DDV nastane, ko je izdan račun, če je ta račun izdan
pred 15. dnem v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem nastane
obdavčljivi dogodek.
35. člen
(uvoz blaga)
(1) Obdavčljivi dogodek in s tem obveznost obračuna
DDV nastane, ko je blago uvoženo.
(2) Če je za blago ob vnosu v Skupnost začet eden od
postopkov iz drugega in tretjega odstavka 31. člena tega za‑
kona, obdavčljivi dogodek in s tem obveznost obračuna davka
nastane, ko se za to blago ti postopki končajo.
(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena nastane obdav‑
čljivi dogodek in obveznost obračuna DDV za uvoženo blago,
ki je zavezano carini, kmetijskim prelevmanom ali dajatvam z
enakim učinkom, določenim v okviru skupne politike Skupnosti,
takrat, ko nastane obdavčljiv dogodek za te dajatve in s tem
obveznost obračuna teh dajatev.
(4) Za blago, ki ni zavezano plačilu katerihkoli dajatev iz
drugega odstavka tega člena, nastane obdavčljivi dogodek in
s tem obveznost obračuna DDV takrat, ko bi v skladu s carin‑
skimi predpisi nastala obveznost za obračun carine, če bi bila
predpisana.
VI. DAVČNA OSNOVA
36. člen
(dobave blaga ali storitev)
(1) Pri dobavah blaga ali storitev davčna osnova vključuje
vse, kar predstavlja plačilo (v denarju, v stvareh ali v storitvah),
ki ga je prejel ali ga bo prejel dobavitelj ali izvajalec od kupca,
naročnika ali tretje osebe za te dobave, vključno s subvencija‑
mi, ki so neposredno povezane s ceno takih dobav, če ni s tem
zakonom drugače določeno.
(2) Pri dobavah blaga iz 7. in 8. člena tega zakona, davč‑
no osnovo predstavlja nabavna cena blaga ali podobnega
blaga oziroma lastna cena blaga, določena v trenutku uporabe,
razpolaganja ali zadržanja blaga.
(3) Pri opravljenih storitvah iz 15. člena tega zakona davč‑
no osnovo sestavljajo celotni stroški davčnega zavezanca za
opravljene storitve.
(4) Pri dobavah blaga v obliki prenosa blaga v drugo dr‑
žavo članico, davčno osnovo predstavlja nabavna cena blaga
ali podobnega blaga oziroma lastna cena blaga, določena v
trenutku prenosa.
(5) V davčno osnovo se vštevajo, če že niso všteti:
a) trošarine in drugi davki, takse, uvozne in druge dajatve,
razen DDV;
b) postranski stroški, kot so provizije, stroški pakiranja,
prevoza in zavarovanja, ki jih dobavitelj ali izvajalec zaračuna
kupcu oziroma naročniku storitve.
(6) V davčno osnovo se ne vštevajo:
a) cenovni popusti za predčasno plačilo;
b) cenovni popusti in rabati, odobreni naročniku in obra‑
čunani v trenutku dobave;
c) zneski, ki jih davčni zavezanec prejme od svojega
naročnika kot povračilo za izdatke, ki jih je plačal v imenu in
za račun naročnika in jih vodi v svojem knjigovodstvu kot pre‑
hodne postavke. Davčni zavezanec mora zagotoviti dokazila
o dejanskem znesku teh izdatkov in ne sme odbiti morebiti
zaračunanega DDV od teh transakcij.
(7) Pri dobavi blaga oziroma storitev, ki jo opravi davčni
zavezanec, ki v Sloveniji nima sedeža, je davčna osnova vse,
kar predstavlja plačilo, ki ga je ali ga bo prejemnik blaga oziro‑
ma storitev moral izvršiti dobavitelju.
(8) Če plačilo za opravljeno dobavo blaga oziroma storitev
preseže znesek, do katerega bi bil davčni zavezanec upravičen,
je davčna osnova prejeto plačilo, v katero ni vključen DDV.
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36.a člen
(tržna vrednost)
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena je pri dobavah
blaga ali storitev, ki se opravijo med povezanimi osebami, davč‑
na osnova enaka tržni vrednosti, če je plačilo za dobavo:
– nižje od tržne vrednosti in naročnik nima pravice do ce‑
lotnega odbitka DDV v skladu z 62., 63., 65., 66. in 74. členom
tega zakona;
– nižje od tržne vrednosti in dobavitelj te dobave nima
pravice do celotnega odbitka DDV v skladu z 62., 63., 65.,
66. in 74. členom tega zakona ter za dobavo velja oprostitev
po prvem odstavku 42. člena, 44. členu in drugem odstavku
49. člena tega zakona;
– višje od tržne vrednosti in dobavitelj nima pravice do ce‑
lotnega odbitka DDV v skladu z 62., 63., 65., 66. in 74. členom
tega zakona.
(2) Za namene tega člena so povezane osebe, osebe iz
petega odstavka 94. člena tega zakona.
(3) Tržna vrednost iz prvega odstavka tega člena pomeni
celoten znesek, ki bi ga kupec ali naročnik v trenutku pridobitve
blaga ali storitve pod pogoji lojalne konkurence moral plačati
neodvisnemu dobavitelju ali izvajalcu za primerljivo dobavo
blaga ali storitev na ozemlju Slovenije.
(4) Če primerljive dobave blaga ali storitev iz prejšnjega
odstavka ni mogoče ugotoviti, pomeni tržna vrednost:
– v zvezi z blagom znesek, ki ni manjši od nabavne cene
blaga ali podobnega blaga, ali če ni nabavne cene, od lastne
cene, ki se določi v trenutku dobave;
– v zvezi s storitvami znesek, ki ni manjši od celotnih
stroškov, ki jih mora davčni zavezanec plačati za opravljene
storitve.
37. člen
(pridobitev blaga znotraj Skupnosti)
(1) Pri pridobitvi blaga znotraj Skupnosti se davčna osno‑
va določi na podlagi istih elementov, kot se uporabljajo v skladu
s 36. členom tega zakona za dobave enakega blaga na ozemlju
Slovenije. Pri transakcijah, ki se obravnavajo kot pridobitve
blaga znotraj Skupnosti iz 12. in 13. člena tega zakona, davč‑
no osnovo sestavlja nabavna cena blaga ali podobnega blaga
oziroma lastna cena blaga, določena v trenutku dobave.
(2) V skladu s točko a) petega odstavka 36. člena tega
zakona se v davčno osnovo vključi trošarina, ki jo dolguje ali
jo je plačala oseba, ki je znotraj Skupnosti pridobila trošarinski
izdelek. Če je po opravljeni pridobitvi blaga znotraj Skupnosti
kupcu vrnjena trošarina, ki jo je plačal v državi članici, v kateri
se je odpošiljanje ali prevoz blaga začel, se davčna osnova
ustrezno zmanjša.
38. člen
(uvoz blaga)
(1) Davčna osnova pri uvozu blaga je carinska vrednost,
določena v skladu z veljavnimi carinskimi predpisi Skupnosti.
(2) V davčno osnovo se vštevajo, če niso že všteti:
a) trošarine in drugi davki, prelevmani in druge dajatve,
ki se plačajo zunaj države članice uvoza, in tiste, ki se plačajo
zaradi uvoza, razen DDV;
b) postranski stroški, kot so provizije, stroški pakiranja, pre‑
voza in zavarovanja, ki nastanejo do prvega namembnega kraja
na ozemlju države članice uvoza, kot tudi postranski stroški, ki na‑
stanejo pri prevozu v drug namembni kraj na ozemlju Skupnosti,
če je ta kraj znan v trenutku nastanka obdavčljivega dogodka.
(3) »Prvi namembni kraj« iz točke b) drugega odstavka
tega člena pomeni kraj, naveden na tovornem listu ali drugem
dokumentu, s katerim se blago uvozi v državo članico uvoza.
Če tak kraj ni naveden, se za prvi namembni kraj šteje kraj
prvega pretovora blaga v državi članici uvoza.
(4) V davčno osnovo se ne vštevajo:
a) cenovni popusti za predčasno plačilo;
b) cenovni popusti in rabati, odobreni naročniku in obra‑
čunani v trenutku uvoza.
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(5) Pri ponovnem uvozu blaga, ki je bilo začasno izvoženo
iz Skupnosti na oplemenitenje, potem, ko je bilo zunaj Skupno‑
sti popravljeno, predelano, obdelano oziroma obnovljeno, je
davčna osnova iz prvega odstavka tega člena vrednost popra‑
vila, predelave, obdelave oziroma obnove, določena v skladu
s carinskimi predpisi.
39. člen
(druge določbe)
(1) V davčno osnovo se ne vštevajo stroški vračljive
embalaže, ki se pri dobavitelju blaga v vračljivi embalaži vodijo
evidenčno.
(2) Pri preklicu naročila, vračilu ali znižanju cene po opra‑
vljeni dobavi se davčna osnova ustrezno zmanjša. Davčni za‑
vezanec lahko popravi (zmanjša) znesek obračunanega DDV,
če naročnik blaga oziroma storitev popravi (zmanjša) znesek
DDV, ki ga je odbil, in če o tem pisno obvesti dobavitelja.
(3) Davčni zavezanec lahko tudi popravi (zmanjša) zne‑
sek obračunanega DDV, če na podlagi pravnomočnega sklepa
sodišča o zaključenem stečajnem postopku ali o uspešno za‑
ključenem postopku prisilne poravnave ni bil poplačan oziroma
ni bil poplačan v celoti. Na enak način lahko ravna tudi davčni
zavezanec, ki pridobi pravnomočni sklep sodišča o ustavitvi iz‑
vršilnega postopka oziroma drugo listino, iz katere je razvidno,
da v zaključenem izvršilnem postopku ni bil poplačan oziroma
ni bil poplačan v celoti, ter davčni zavezanec, ki ni bil poplačan
oziroma ni bil poplačan v celoti, ker je bil dolžnik izbrisan iz
sodnega registra oziroma drugih ustreznih registrov ali predpi‑
sanih evidenc. Če davčni zavezanec naknadno prejme plačilo
ali delno plačilo za opravljeno dobavo blaga oziroma storitev, v
zvezi s katero je uveljavil popravek davčne osnove v skladu s
tem odstavkom, mora od prejetega zneska obračunati DDV.
(4) Če so elementi za določitev davčne osnove pri uvozu
blaga izraženi v tuji valuti, se menjalni tečaj določi v skladu s
predpisi Skupnosti za izračun carinske vrednosti blaga.
(5) Če je vrednost, ki je podlaga za določitev davčne
osnove, razen pri uvozu blaga, določena v tuji valuti, se za pre‑
račun te vrednosti v domačo valuto upošteva referenčni tečaj
Evropske centralne banke, ki velja na dan nastanka davčne
obveznosti in ga objavlja Banka Slovenije.
(6) Minister, pristojen za finance, lahko določi poenosta‑
vitve glede preračuna vrednosti tuje valute v domačo valuto v
skladu s prejšnjim odstavkom.
VII. STOPNJA DDV
40. člen
(uporaba stopnje)
(1) DDV se obračunava po stopnji, ki velja v trenutku
nastanka obdavčljivega dogodka.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se DDV obra‑
čunava po stopnji, ki velja ob nastanku obveznosti obračuna
DDV, v naslednjih primerih:
a) v primerih iz tretjega odstavka 33. člena tega zakona;
b) v primeru pridobitve blaga znotraj Skupnosti;
c) v primerih uvoza blaga iz tretjega in četrtega odstavka
35. člena tega zakona.
(3) Stopnja, ki se uporablja za pridobitev blaga znotraj
Skupnosti, je stopnja, ki se uporablja za dobavo enakega blaga
na ozemlju Slovenije.
41. člen
(stopnja DDV)
(1) DDV se obračunava in plačuje po splošni stopnji 20%
od davčne osnove in je enaka za dobavo blaga in storitev.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se DDV obra‑
čunava in plačuje po nižji stopnji 8,5% od davčne osnove za
dobave blaga in storitev iz Priloge I, ki je priloga tega zakona
in njegov sestavni del.
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(3) DDV se po nižji stopnji 8,5% od davčne osnove ob‑
računava in plačuje tudi od stanovanj, stanovanjskih in drugih
objektov, namenjenih za trajno bivanje, ter delov teh objektov,
ki niso del socialne politike, in vključno z gradnjo, obnovo in
popravili teh.
VIII. OPROSTITVE DDV
1. Oprostitve za določene dejavnosti,
ki so v javnem interesu
42. člen
(oproščene dejavnosti v javnem interesu)
(1) Plačila DDV so oproščeni:
1. bolnišnična in izvenbolnišnična zdravstvena oskrba in
z njo neposredno povezane dejavnosti, ki jih kot javno službo
opravljajo javni zdravstveni zavodi ali druge osebe na podlagi
koncesije;
2. zdravstvena oskrba, ki jo zdravstveni delavci opravljajo
v okviru samostojne zdravstvene dejavnosti;
3. oskrba s krvjo in krvnimi pripravki, materinim mlekom
ter človeškimi organi za presajanje;
4. storitve zobnih tehnikov in zobna protetika, ki jo izdela
zobni tehnik oziroma zobozdravnik;
5. storitve, ki jih za svoje člane opravljajo neodvisne
skupine oseb, katerih dejavnosti so oproščene plačila DDV ali
so neobdavčljive, in so neposredno namenjene za opravljanje
njihove dejavnosti, če te skupine od svojih članov zahtevajo le
plačilo njihovega deleža skupnih stroškov in ni verjetno, da taka
oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence;
6. socialno varstvene storitve, vključno s storitvami do‑
mov za starejše, in dobava blaga, ki je z njimi neposredno
povezana, ki jih kot javno službo opravljajo javni socialno
varstveni zavodi ali druge osebe na podlagi koncesije ali, ki jih
opravljajo druge nepridobitne organizacije, ki se po predpisih
štejejo za dobrodelne, invalidske organizacije ali organizacije
za samopomoč;
7. storitve varstva otrok in mladostnikov ter dobava blaga
in storitev, ki je z njimi neposredno povezana, ki jih kot jav‑
no službo opravljajo javni zavodi ali druge osebe na podlagi
koncesije ali druge organizacije, ki se po predpisih štejejo za
dobrodelne organizacije;
8. predšolska vzgoja, šolsko izobraževanje, poklicno
usposabljanje in prekvalifikacije, vključno z dobavami blaga
in storitev, ki so neposredno povezane z vzgojo in izobraževa‑
njem, poklicnim usposabljanjem oziroma prekvalifikacijami, ki
jih v skladu s predpisi opravljajo javni zavodi ali druge organi‑
zacije, pod pogoji, predpisanimi za opravljanje teh storitev, če ni
verjetno, da taka oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence;
9. zasebno poučevanje, ki ga opravljajo osebe, ki izpol‑
njujejo predpisane pogoje za učitelja v javni šoli, in se nanaša
na šolsko izobraževanje;
10. zagotavljanje osebja s strani verskih skupnosti ali filo‑
zofskih združenj za namene iz 1., 6., 7. in 8. točke tega člena,
z namenom zadovoljevanja duhovnih potreb;
11. storitve, ki jih svojim članom kot povračilo za članari‑
no, določeno v skladu z njihovimi pravili, opravijo nepridobitne
organizacije s cilji politične, sindikalne, verske, rodoljubne, filo‑
zofske, humanitarne ali državljanske narave, in dobava blaga,
ki je neposredno povezana s temi storitvami, če ni verjetno, da
taka oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence;
12. storitve, neposredno povezane s športom ali športno
vzgojo, ki jih nepridobitne organizacije nudijo osebam, ki se
ukvarjajo s športom ali se udeležujejo športne vzgoje;
13. kulturne storitve in z njimi neposredno povezano bla‑
go, ki jih opravljajo javni zavodi in druge, od države priznane
kulturne institucije;
14. dobava blaga in storitev s strani organizacij, katerih
dejavnosti so oproščene plačila DDV v skladu s 1., 6., 7.,
8., 11., 12. in 13. točko tega odstavka, v zvezi z dogodki za
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zbiranje denarnih sredstev, ki jih te organizacije organizirajo
priložnostno ter izključno v svojo lastno korist, in ni verjetno,
da taka oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence;
15. reševalni prevozi bolnih ali poškodovanih oseb v, za
te namene, posebej prirejenih vozilih in plovilih, ki jih upravljajo
pooblaščene osebe;
16. prispevek za opravljanje radijske in televizijske dejav‑
nosti po zakonu, ki ureja RTV Slovenije.
(2) Dobava blaga in storitev ni oproščena plačila DDV
v skladu s 1., 6., 7., 8., 11., 12. in 13. točko prvega odstavka
tega člena, če:
– ni nujna za transakcije, ki so oproščene plačila DDV
oziroma je oproščene dejavnosti mogoče opravljati brez te
dobave, ali
– je osnovni namen dobave, da organizacija pridobi doda‑
ten prihodek z opravljanjem transakcij, ki neposredno konkuri‑
rajo transakcijam davčnih zavezancev, ki obračunavajo DDV.
43. člen
(oprostitve za določene dejavnosti v javnem interesu,
ki jih opravljajo davčni zavezanci, ki niso navedeni
v 42. členu tega zakona)
(1) Dobave blaga in storitev, za katere je oprostitev DDV
določena v 1., 6., 7., 8., 11., 12. in 13. točki prvega odstavka
42. člena tega zakona, so oproščene plačila DDV tudi, če jih
opravijo osebe, ki niso osebe javnega prava, če je v vsakem
posameznem primeru dobave izpolnjen eden ali več naslednjih
pogojev:
– njihov cilj ni doseganje dobička, če pa dobiček vseeno
dosežejo, ga ne smejo razdeliti, temveč ga morajo nameniti za
nadaljnje opravljanje ali izboljšanje storitev;
– jih upravljajo in vodijo večinoma prostovoljci, ki sami ali
preko drugih oseb niso posredno ali neposredno udeleženi v
rezultatih teh dejavnosti;
– zaračunavajo cene, ki jih odobrijo pristojni organi, ali
cene, ki niso višje od takšnih odobrenih cen, ali za storitve, za
katere ni potrebna odobritev cen, cene, ki so nižje, kot jih za
podobne storitve zaračunavajo davčni zavezanci, ki obraču‑
navajo DDV;
– ni verjetno, da oprostitev DDV za te storitve izkrivlja
konkurenco, na primer postavlja v slabši položaj davčne zave‑
zance, ki obračunavajo DDV.
(2) Osebe iz prvega odstavka tega člena lahko uveljavljajo
oprostitev plačila DDV po tem členu na podlagi predhodne
priglasitve davčnemu organu.
2. Oprostitve za določene druge dejavnosti
44. člen
(druge oproščene dejavnosti)
Plačila DDV so oproščene tudi naslednje transakcije:
1. zavarovalne in pozavarovalne transakcije, vključno s
povezanimi storitvami zavarovalnih posrednikov in zastopni‑
kov;
2. najem oziroma zakup nepremičnin (vključno z leasin‑
gom), razen:
– nastanitev v hotelih ali podobnih nastanitvenih zmoglji‑
vostih, vključno z nastanitvijo v počitniških domovih, počitniških
kampih ali na prostorih, namenjenih kampiranju;
– dajanja v najem garaž in površin za parkiranje vozil;
– dajanja v najem trajno instalirane opreme in strojev;
– najema sefov;
3. dobava blaga, ki se je v celoti uporabljalo za namene
oproščenih dejavnosti oziroma transakcij iz 42. člena tega
zakona in tega člena, če davčni zavezanec ni imel pravice do
odbitka vstopnega DDV za to blago, ali blaga, pri pridobitvi
oziroma proizvodnji katerega ni imel pravice do odbitka DDV v
skladu s 66. členom tega zakona;
4. finančne transakcije, in sicer:
a) dajanje kreditov oziroma posojil v denarni obliki in
posredovanje pri sklepanju teh poslov ter upravljanje kreditov
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oziroma posojil v denarni obliki, ko te storitve opravlja kredito‑
dajalec oziroma posojilodajalec;
b) izdajanje kreditnih garancij in drugih denarnih jamstev
ter upravljanje kreditnih garancij s strani kreditodajalca;
c) transakcije, vključno s posredovanjem, v zvezi z depo‑
ziti in tekočimi oziroma transakcijskimi računi, plačili, nakazili,
dolgovi, čeki in drugimi plačilnimi instrumenti, razen izterjave
dolgov in factoringa;
d) transakcije, vključno s posredovanjem, v zvezi z valuto,
bankovci in kovanci, ki so zakonito plačilno sredstvo, razen
bankovcev in kovancev, katerih prodajna cena je določena na
podlagi njihove vrednosti kot zbirateljskega predmeta ali na
podlagi vrednosti kovine, iz katere so izdelani;
e) transakcije, vključno s posredovanjem (razen upra‑
vljanja, hrambe, investicijskega svetovanja in storitev v zvezi
s prevzemi), z delnicami, deleži v podjetjih ali združenjih, ob‑
veznicami in drugimi vrednostnimi papirji, razen z dokumenti o
lastninski pravici na blagu in pravicami in deleži;
f) upravljanje investicijskih skladov;
5. dobava kolkov in drugih podobnih znamk;
6. igre na srečo;
7. dobava objektov ali delov objektov in zemljišč, na kate‑
rih so objekti postavljeni, razen če je dobava opravljena, preden
so objekti ali deli objektov prvič vseljeni oziroma uporabljeni, ali
če je dobava opravljena, preden potečeta dve leti od začetka
prve uporabe oziroma prve vselitve;
8. dobava zemljišč, razen stavbnih zemljišč;
9. dobava zlata Banki Slovenije.
45. člen
(pravica do izbire za obdavčitev transakcij
v zvezi z nepremičninami)
(1) Davčni zavezanec, ki opravlja transakcije, za katere
je oprostitev DDV določena v 2., 7. in 8. točki 44. člena tega
zakona, se lahko dogovori z najemnikom, zakupnikom, leasin‑
gojemalcem oziroma kupcem nepremičnine – davčnim zave‑
zancem, ki ima pravico do odbitka celotnega DDV, da bo od
navedenih transakcij, ki bi morale biti oproščene plačila DDV,
obračunal DDV po predpisani stopnji.
(2) Davčni zavezanec obračuna DDV v skladu s prvim
odstavkom tega člena, če sta z najemnikom oziroma kupcem
nepremičnine pred opravljeno dobavo podala skupno izjavo
pristojnemu davčnemu uradu.
3. Oprostitve za transakcije znotraj Skupnosti
46. člen
(oprostitve v zvezi z dobavami blaga)
Plačila DDV so oproščene:
1. dobave blaga, ki ga odpošlje ali odpelje prodajalec ali
oseba, ki pridobi blago, ali druga oseba za njun račun z oze‑
mlja Slovenije v drugo državo članico, če se opravijo drugemu
davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec,
ki delujeta kot taka v tej drugi državi članici;
2. dobave novih prevoznih sredstev, ki jih odpošlje ali
odpelje prodajalec ali kupec ali druga oseba za njun račun z
ozemlja Slovenije v drugo državo članico, če se opravijo davč‑
nim zavezancem ali pravnim osebam, ki niso davčni zavezanci,
katerih pridobitve blaga znotraj Skupnosti niso predmet DDV,
ali katerikoli drugi osebi, ki ni davčni zavezanec;
3. dobave trošarinskih izdelkov, ki jih odpošlje ali odpelje
prodajalec, kupec ali druga oseba za njun račun z ozemlja
Slovenije v drugo državo članico, če se opravijo davčnim zave‑
zancem ali pravnim osebam, ki niso davčni zavezanci, katerih
pridobitve blaga znotraj Skupnosti, razen trošarinskih izdelkov,
niso predmet DDV, če je za odpošiljanje ali prevoz izdelkov
izdan spremni dokument, trošarina plačana v Sloveniji in za‑
varovano njeno plačilo v namembni državi članici v skladu s
predpisi, ki urejajo trošarine;
4. dobave blaga v obliki prenosa blaga v smislu 9. člena
tega zakona v drugo državo članico, za katere bi se priznavale
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oprostitve v skladu s 1. do 3. točko tega člena, če bi bile opra‑
vljene za račun drugega davčnega zavezanca.
47. člen
(dobave blaga, za katere ne velja oprostitev)
(1) Oprostitev iz 1. točke 46. člena tega zakona se ne
nanaša na dobave blaga, ki jih opravijo davčni zavezanci, ki so
oproščeni obračunavanja DDV v skladu s 94. členom tega za‑
kona, ter na dobave blaga, ki se opravijo za davčne zavezance
ali pravne osebe, ki niso davčni zavezanci, katerih pridobitve
blaga znotraj Skupnosti niso predmet DDV.
(2) Oprostitev iz 3. točke 46. člena tega zakona se ne
nanaša na dobave trošarinskih izdelkov, ki jih opravijo davčni
zavezanci, ki so oproščeni obračunavanja DDV v skladu s
94. členom tega zakona.
(3) Oprostitev iz 1. in 3. točke 46. člena tega zakona se ne
nanaša na dobave blaga, ki so predmet DDV v skladu s poseb‑
no ureditvijo za rabljeno blago, umetniške predmete, zbirke in
starine ali posebno ureditvijo za prodaje na javni dražbi.
48. člen
(oprostitve pri pridobitvah blaga znotraj Skupnosti)
(1) Plačila DDV je oproščena pridobitev blaga znotraj
Skupnosti:
a) katerega dobava bi bila, če bi jo opravil davčni zaveza‑
nec v Sloveniji, v vsakem primeru oproščena plačila DDV;
b) katerega uvoz bi bil v vsakem primeru oproščen pla‑
čila DDV v skladu s 1., 2. 3. in 5. do 12. točko 50. člena tega
zakona;
c) pri katerem bi v skladu s 74. členom tega zakona
oseba, ki pridobi blago, v vsakem primeru imela pravico do
vračila celotnega DDV, dolgovanega na podlagi 2. točke prvega
odstavka 3. člena tega zakona.
(2) Od pridobitve blaga znotraj Skupnosti, ki je v skladu s
prvim odstavkom 23. člena tega zakona opravljena na ozemlju
Slovenije, se DDV ne obračuna, kadar so izpolnjeni naslednji
pogoji:
a) pridobitev blaga opravi davčni zavezanec, ki nima sedeža
v Sloveniji, vendar je identificiran za DDV v drugi državi članici;
b) pridobitev blaga je opravljena za namene nadaljnje
dobave tega blaga, ki jo opravi davčni zavezanec iz točke a)
tega odstavka na ozemlju Slovenije;
c) blago, ki ga davčni zavezanec iz točke a) tako pridobi,
se neposredno odpošlje ali odpelje iz druge države članice,
kot je država, v kateri je identificiran za DDV, in je namenjeno
osebi, ki je prejemnik nadaljnje dobave;
d) prejemnik nadaljnje dobave blaga je davčni zavezanec
ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, vendar je identificira‑
na za DDV v Sloveniji, in
e) od nadaljnje dobave blaga, ki jo na ozemlju Slovenije
opravi davčni zavezanec iz točke a) tega odstavka, mora, v
skladu s 4. točko prvega odstavka 76. člena tega zakona, pla‑
čati DDV prejemnik blaga.
49. člen
(oprostitve za določene prevozne storitve)
(1) Plačila DDV so oproščene prevozne storitve znotraj
Skupnosti pri pošiljanju ali prevozu blaga na otoke, ki so del
avtonomnega področja Azorov in Madeire, ali z njih, kot tudi
pošiljanje ali prevoz blaga med temi otoki.
(2) Plačila DDV je oproščen tudi mednarodni prevoz po‑
tnikov, razen mednarodnega cestnega prometa.
4. Oprostitve pri uvozu
50. člen
(oproščene transakcije)
(1) Plačila DDV so oproščene naslednje transakcije:
1. sprostitev blaga v prost promet, če bi dobava takega
blaga, ki bi jo na ozemlju Slovenije opravil davčni zavezanec,
bila v vsakem primeru oproščena plačila DDV;
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2. uvoz blaga iz 51. člena tega zakona;
3. uvoz blaga s tretjega ozemlja, ki je del carinskega ob‑
močja Skupnosti, za katerega bi se lahko uporabila oprostitev
iz 2. točke tega člena;
4. uvoz blaga, odposlanega ali odpeljanega s tretjega
ozemlja ali iz tretje države in uvoženega v državo članico, ki
ni namembna država članica, če je dobava takega blaga, ki
jo opravi uvoznik, kot je opredeljen v 6. točki prvega odstavka
76. člena tega zakona, oproščena v skladu s 46. členom tega
zakona;
5. uvoz blaga, ki ga v stanju, kakor je bilo izvoženo,
ponovno uvaža oseba, ki ga je izvozila, če je blago v skladu s
carinskimi predpisi oproščeno plačila carine;
6. uvoz blaga v okviru diplomatskih in konzularnih odno‑
sov, ki je oproščeno plačila carine;
7. uvoz blaga s strani mednarodnih organizacij in članov
takih organizacij, z omejitvami in pod pogoji, ki jih določajo
mednarodne pogodbe o ustanovitvi organizacij ali pogodbe o
sedežu teh organizacij, ki veljajo za Slovenijo;
8. blago, ki ga na ozemlje držav članic pogodbenic Sever‑
noatlantske zveze uvozijo oborožene sile drugih držav pogod‑
benic te zveze za potrebe teh sil ali spremnega civilnega osebja
ali za oskrbo njihovih menz ali kantin, kadar te sile sodelujejo
pri skupni obrambi;
9. uvoz ulova, nepredelanega ali obdelanega po postop‑
kih za ohranitev kakovosti, vendar še nedobavljenega, ki ga
davčni zavezanci, ki opravljajo dejavnost ribištva, pripeljejo v
pristanišče;
10. zlato in druge plemenite kovine, bankovci in kovanci,
ki jih uvaža Banka Slovenije;
11. uvoz plina po distribucijskem sistemu za zemeljski
plin;
12. uvoz električne energije;
13. storitve v zvezi z uvozom blaga, če je vrednost teh
storitev vključena v davčno osnovo v skladu s točko b) drugega
odstavka 38. člena tega zakona.
(2) Minister, pristojen za finance, predpiše natančnejše
pogoje in način uveljavljanja oprostitev po tem členu ter določi
količinske ali vrednostne omejitve za posamezne vrste blaga,
za katere upravičenci iz 6., 7. in 8. točke prvega odstavka tega
člena lahko uveljavijo oprostitev.
51. člen
(blago iz 2. točke 50. člena)
(1) Na podlagi 2. točke prvega odstavka 50. člena tega
zakona se plačila DDV oprostijo:
1. pošiljke neznatne vrednosti, poslane neposredno iz
tujine. Oprostitev se ne nanaša na tobak in tobačne izdelke, al‑
kohol in alkoholne pijače ter parfume in toaletne vode. Skupna
vrednost blaga v posamezni pošiljki, ki se šteje za neznatno,
ne sme presegati zneska, ki ga določi minister, pristojen za
finance;
2. rabljeno osebno premoženje, ki pripada fizični osebi,
ki je prebivala v tujini neprekinjeno najmanj 12 mesecev in
ki se seli v Slovenijo. Oprostitev se ne nanaša na alkoholne
pijače, tobak in tobačne izdelke, motorna vozila ter opremo za
opravljanje dejavnosti;
3. predmeti, ki pripadajo osebi, ki je prebivala v tujini
neprekinjeno najmanj 12 mesecev in ki se seli v Slovenijo
zaradi sklenitve zakonske zveze. Oprostitev se ne nanaša na
alkoholne pijače, tobak in tobačne izdelke, motorna vozila ter
opremo za opravljanje dejavnosti;
4. predmeti, ki jih fizična oseba, ki stalno živi v Sloveniji,
pridobi z dedovanjem. Oprostitev se ne nanaša na alkoholne
pijače, tobak in tobačne izdelke, prevozna sredstva, opremo,
zaloge surovin, polizdelkov in končnih izdelkov, živino in kme‑
tijske pridelke, ki presegajo običajne družinske potrebe;
5. učni pripomočki, ki jih za lastne potrebe prinesejo s
seboj dijaki in študenti, ki prihajajo v Slovenijo z namenom
šolanja;
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6. blago v osebni prtljagi potnika, ki se uvaža v nekomer‑
cialne namene in je v skladu s carinskimi predpisi oproščeno
plačila carine;
7. nekomercialno blago v pošiljkah, ki jih fizična oseba
s prebivališčem v tujini brezplačno pošilja fizični osebi na ca‑
rinskem območju do vrednosti, za tobak in tobačne izdelke,
alkohol in alkoholne pijače ter parfume in toaletne vode pa do
količin, ki jih predpiše minister, pristojen za finance;
8. častna odlikovanja in nagrade, če njihova narava ali
posamična vrednost kaže na to, da niso uvožene za komerci‑
alne namene; priložnostna darila, prejeta v okviru mednarodnih
odnosov, če ne odražajo komercialnega namena; ob pogoju
vzajemnosti predmeti, namenjeni šefom tujih držav oziroma
njihovim predstavnikom za njihove potrebe v času uradnega
obiska v Sloveniji. Oprostitev se ne nanaša na alkoholne pijače
ter tobak in tobačne izdelke;
9. terapevtske substance človeškega izvora in reagenti
za določanje krvnih skupin ter tipov tkiv, ki se uporabljajo za
nekomercialne medicinske ali znanstvene namene; farmacevt‑
ski izdelki za zdravstveno oziroma veterinarsko uporabo na
mednarodnih športnih prireditvah; laboratorijske živali, žival‑
ske, biološke in kemične substance, poslane brezplačno, ki
so namenjene znanstvenim raziskavam, ter vzorci referenčnih
substanc, namenjenih kontroli kvalitete medicinskih proizvodov,
ki jih je odobrila Svetovna zdravstvena organizacija;
10. blago, ki ga brezplačno pridobijo državni organi, do‑
brodelne in človekoljubne organizacije, namenjeno pa je za
brezplačno razdelitev osebam, potrebnim pomoči, ali blago,
poslano brezplačno in brez vsakih komercialnih namenov, z
namenom, da se uporabi izključno zaradi zadovoljitve njihovih
delovnih potreb ali izvrševanja njihovih nalog. Oprostitev se ne
nanaša na alkoholne pijače, tobak in tobačne izdelke, kavo in
pravi čaj ter motorna vozila (razen na reševalna vozila). Opro‑
stitev se nanaša le na organizacije, ki vodijo ustrezno knjigo‑
vodstvo in pristojnim organom omogočajo nadzor nad njihovim
delovanjem in ki po potrebi nudijo zavarovanje plačila DDV;
11. blago, ki ga uvozijo državni organi in organizacije,
dobrodelne in človekoljubne organizacije, namenjeno pa je
za brezplačno razdelitev med žrtve naravnih in drugih nesreč
in vojn, ali blago, ki ostane last teh organizacij, dano pa je na
razpolago prej omenjenim žrtvam. Oprostitev se ne nanaša
na material in opremo, namenjeno za obnovo območij, ki jih je
prizadela naravna in druga nesreča. Oprostitev se nanaša le
na organizacije, ki vodijo ustrezno knjigovodstvo in pristojnim
organom omogočajo nadzor nad njihovim delovanjem in ki po
potrebi nudijo zavarovanje plačila DDV;
12. predmeti, ki so posebej izdelani za izobraževanje,
usposabljanje ali zaposlovanje gibalno in senzorno oviranih
oseb ter oseb z motnjo v duševnem razvoju, če so bili pridoblje‑
ni brezplačno ter uvoženi s strani ustanov oziroma organizacij,
katerih dejavnost je izobraževanje oziroma nudenje pomoči tem
osebam, in če pri donatorjih ni izražen komercialni namen;
13. oprema, ki jo imetnik uporablja za opravljanje svoje
dejavnosti, pa to preseli v Slovenijo. Oprostitev se ne nanaša
na prevozna sredstva, gorivo, zaloge blaga, izdelkov in poliz‑
delkov ter živino, katere imetniki so trgovci;
14. rastlinski in živinorejski proizvodi, ki jih pridobijo kme‑
tje – državljani Republike Slovenije na svojih posestvih v ob‑
mejnem območju sosednje države, ter naraščaj in drugi proi‑
zvodi, pridobljeni od živine, ki jo imajo na teh posestvih zaradi
poljskih del, paše ali prezimovanja; semena, gnojiva in podobni
izdelki za obdelavo tal, ki jo uporabljajo kmetje – tuji državljani
na svojih posestvih v Sloveniji;
15. vzorci blaga neznatne vrednosti, ki so namenjeni za
pridobivanje naročil tovrstnega blaga in ki so glede videza in
količine neuporabni za kakršnekoli druge namene;
16. tiskovine in reklamni material, ki ga pošilja oseba s
sedežem poslovanja zunaj Slovenije;
17. blago, namenjeno uporabi na sejmu, razstavi ali po‑
dobni prireditvi. Oprostitev se ne nanaša na alkoholne pijače,
tobak in tobačne izdelke ter goriva in kuriva;
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18. blago, ki je zaradi določitve svoje sestave, kvalitete ali
drugih tehničnih značilnosti, namenjeno preizkušanju, preisko‑
vanju ali testiranju in ki se v celoti porabi oziroma uniči. Opro‑
stitev se ne nanaša na blago, uporabljeno pri preizkušanju,
analiziranju ali testiranju zaradi pospeševanja prodaje;
19. predmeti in spremljajoči dokumenti, ki se v zvezi s
pridobitvijo ali varstvom blagovnih znamk, patentov in mo‑
delov pošiljajo organizacijam za varstvo pravic intelektualne
lastnine;
20. turistično informativna dokumentacija, ki je namenjena
za brezplačno razdelitev in katere glavni namen je predstaviti
tujo turistično ponudbo;
21. dokumenti, ki se pošiljajo državnim organom; publika‑
cije tujih državnih organov ter mednarodnih organov in organi‑
zacij; obrazci za izvajanje pooblastil državnih organov; dokazni
predmeti v sodnih postopkih; tiskane okrožnice, ki se pošiljajo
kot del običajne izmenjave informacij med javnimi službami ali
bančnimi ustanovami; uradne tiskovine, ki jih prejema Banka
Slovenije; dokumenti, arhivi, ter obrazci za uporabo na med‑
narodnih srečanjih, konferencah ali kongresih; načrti, tehnične
slike, modeli in podobni dokumenti za namene sodelovanja
na mednarodnem natečaju, ki se organizira v Sloveniji; tiskani
obrazci, ki se v skladu z mednarodnimi konvencijami uporablja‑
jo kot uradni dokumenti v mednarodnem prometu vozil in blaga;
fotografije in diapozitivi, ki se pošiljajo tiskovnim agencijam ali
časopisnim hišam; zbirateljski predmeti in umetniška dela, ki
niso namenjeni prodaji in so uvoženi brezplačno s strani mu‑
zejev, galerij in drugih inštitucij ter so namenjeni za brezplačne
oglede; zidni zemljevidi, filmi (razen kinematografskih) in drugi
avdiovizualni izdelki vzgojno‑izobraževalnega značaja, ki jih
izdela OZN ali njene specializirane agencije;
22. material, potreben za natovarjanje ter zavarovanje
blaga med transportom; stelja in krma za živali med transpor‑
tom, naložena na prevozno sredstvo, ki se uporablja za prevoz
živali iz tuje države v Slovenijo ali čez Slovenijo;
23. goriva in maziva v rezervoarjih, ki so tovarniško vde‑
lani v motorna vozila;
24. material za postavitev, vzdrževanje ali okrasitev spo‑
minskih obeležij, grobov ali pokopališč vojnih žrtev iz drugih
držav; krste s posmrtnimi ostanki in žare s pepelom pokojnika
ter pogrebni artikli, ki običajno spremljajo krste in žare.
(2) Minister, pristojen za finance, predpiše natančnejše
pogoje in način uveljavljanja oprostitev po tem členu.
5. Oprostitve pri izvozu
52. člen
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izvozom ali uvozom blaga v smislu drugega in tretjega odstav‑
ka 31. ter uvozom blaga v skladu s prvim odstavkom 58. člena
tega zakona.
(2) Pri dobavi blaga iz točke b) prvega odstavka tega
člena, ki ga potnik prenaša v svoji osebni prtljagi, se oprostitev
plačila davka uveljavlja na način vračila DDV, če so izpolnjeni
pogoji iz 75. člena tega zakona.
(3) Pri dobavi blaga iz točke c) prvega odstavka tega
člena se oprostitev plačila davka uveljavi tako, da se poobla‑
ščenim organizacijam vrne plačani DDV.
6. Oprostitve v zvezi z mednarodnim prevozom
53. člen
(dobava, najem in popravila plovil in zrakoplovov, oskrbovanje
in opravljanje storitev za neposredne potrebe plovil
in zrakoplovov)
Plačila DDV so oproščene naslednje transakcije v zvezi z
mednarodnim prevozom:
a) dobava blaga za oskrbovanje z gorivom in drugo oskr‑
bovanje plovil za plovbo na odprtem morju, ki opravljajo prevoz
potnikov za plačilo ali so namenjena za opravljanje komercial‑
ne, industrijske ali ribiške dejavnosti, ter plovil za reševanje ali
pomoč na morju ali za priobalni ribolov, razen za oskrbovanje
plovil za priobalni ribolov;
b) dobava blaga za oskrbovanje vojaških plovil iz oznake
89.06 10 00 kombinirane nomenklature, ki zapustijo ozemlje
Slovenije in so namenjena v tuja pristanišča oziroma sidrišča;
c) dobava, izboljšave, popravilo, vzdrževanje, zakup in
najem plovil iz točke a) tega člena ter dobava, najem, popravilo
in vzdrževanje opreme, vključno z ribiško opremo, ki je vgraje‑
na ali se pri tem uporablja;
d) opravljanje storitev, razen storitev iz točke c) tega
člena, za neposredne potrebe plovil iz točke a) ali njihovega
tovora;
e) dobava blaga za oskrbovanje z gorivom in drugo oskr‑
bovanje zrakoplovov, ki jih uporabljajo letalske družbe za polete
na mednarodnih zračnih poteh za plačilo;
f) dobava, izboljšave, popravilo, vzdrževanje, zakup in
najem zrakoplovov iz točke e) tega člena ter dobava, najem,
popravilo in vzdrževanje opreme, ki je vgrajena ali se pri tem
uporablja;
g) opravljanje storitev, razen storitev iz f) točke tega člena,
za neposredne potrebe zrakoplovov iz e) točke tega člena ali
njihovega tovora.

(oproščene transakcije)

7. Oprostitve v zvezi z nekaterimi transakcijami,
ki se obravnavajo kot izvoz

(1) Plačila DDV so oproščene naslednje transakcije:
a) dobava blaga, ki ga iz Slovenije odpošlje ali odpelje v
namembni kraj zunaj Skupnosti prodajalec ali druga oseba za
njegov račun;
b) dobava blaga, ki ga iz Slovenije odpošlje ali odpelje
v namembni kraj zunaj Skupnosti kupec, ki nima sedeža na
ozemlju Slovenije, ali druga oseba za njegov račun, razen bla‑
ga, ki ga prevaža kupec sam in je namenjeno za opremljanje,
oskrbovanje z gorivom ali druge vrste oskrbovanja zasebnih
čolnov, zasebnih zrakoplovov ali katerihkoli drugih prevoznih
sredstev za zasebno rabo;
c) blago, dobavljeno pooblaščenim organizacijam, ki ga
te izvozijo iz Skupnosti kot del svojih človekoljubnih, dobrodel‑
nih dejavnosti ali dejavnosti poučevanja, ki jih izvajajo zunaj
Skupnosti;
d) storitve dodelave blaga (premičnin), ki so bile pridobljene
ali uvožene z namenom, da se na tem blagu opravi taka dode‑
lava, vendar le v primeru, če naročnik nima sedeža na ozemlju
Slovenije in če blago odpošlje ali odpelje zunaj Skupnosti izvaja‑
lec ali naročnik ali druga oseba za račun enega od njiju;
e) opravljanje storitev, vključno s prevoznimi storitvami in
pomožnimi storitvami, razen storitev, ki so oproščene v skladu
z 42. in 44. členom tega zakona, če so neposredno povezane z

54. člen
(oprostitve v okviru diplomatskih in konzularnih odnosov,
Nato, dobava zlata centralnim bankam)
(1) Plačila DDV so oproščene naslednje transakcije:
a) dobave blaga ali storitev v okviru diplomatskih in kon‑
zularnih odnosov;
b) dobave blaga ali storitev mednarodnim organizacijam
in članom teh organizacij, z omejitvami in pod pogoji, ki jih
določajo mednarodne pogodbe o ustanovitvi organizacij ali
pogodbe o sedežu teh organizacij, ki veljajo za Slovenijo;
c) dobave blaga ali storitev, opravljene na ozemlju Slo‑
venije, za potrebe oboroženih sil drugih držav, pogodbenic
Severnoatlantske zveze, ali spremnega civilnega osebja ali
za oskrbo njihovih menz ali kantin, kadar te sile sodelujejo pri
skupni obrambi;
d) dobave blaga ali storitev v drugo državo članico, na‑
menjene za oborožene sile katerekoli države, ki je pogodbe‑
nica Severnoatlantske zveze, razen same namembne države
članice, za potrebe teh oboroženih sil ali spremnega civilnega
osebja ali za oskrbo njihovih menz ali kantin, kadar te sile so‑
delujejo pri skupni obrambi;
e) dobave zlata centralnim bankam.
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(2) Minister, pristojen za finance, predpiše natančnejše
pogoje in način uveljavljanja oprostitev po tem členu, ter določi
količinske ali vrednostne omejitve za posamezne vrste blaga,
za katero upravičenci iz a) do d) točke prvega odstavka tega
člena lahko uveljavijo oprostitev.
8. Oprostitve za storitve posrednikov
55. člen
(oprostitve za storitve posrednikov)
(1) Plačila DDV so oproščene storitve, ki jih opravijo po‑
sredniki, ki delujejo v imenu in za račun druge osebe, če so te
storitve del transakcij iz 52. do vključno 54. člena tega zakona,
ali transakcij, opravljenih zunaj Skupnosti.
(2) Oprostitev iz prvega odstavka tega člena se ne nanaša
na storitve potovalnih agentov, ki delujejo v imenu in za račun
potnika, za storitve, ki se opravijo v drugih državah članicah.
9. Oprostitve za transakcije, povezane z mednarodnim
trgovanjem
56. člen
(pogoji za oprostitev)
Oprostitev plačila DDV v skladu s tem podpoglavjem se
lahko uveljavi le, če blago oziroma storitve niso namenjeni
za končno potrošnjo in če je znesek DDV, ki se obračuna ob
zaključku postopkov ali možnosti iz tega podpoglavja, enak
znesku DDV, ki bi ga bilo treba obračunati, če bi bila vsaka od
teh transakcij obdavčena v Sloveniji.
57. člen
(oprostitve za dobave blaga in storitev v carinskih postopkih)
(1) Plačila DDV so oproščene naslednje transakcije:
a) dobava blaga, ki se predloži carinskemu organu in v
skladu s carinskimi predpisi da v začasno hrambo;
b) dobava blaga, ki se v skladu s carinskimi predpisi vne‑
se v prosto cono ali prosto skladišče;
c) dobava blaga, za katero se v skladu s carinskimi
predpisi začne postopek carinskega skladiščenja ali postopek
aktivnega oplemenitenja.
(2) Plačila DDV so oproščene tudi storitve, ki so povezane
z dobavami blaga po prvem odstavku tega člena.
(3) Plačila DDV so oproščene tudi dobave blaga iz prvega
odstavka tega člena v prostih conah, prostih in carinskih skla‑
diščih ter opravljanje storitev na tem blagu, vendar le, dokler
je blago v prosti coni ali v prostem skladišču ali v postopku
carinskega skladiščenja v skladu s carinskimi predpisi.
58. člen
(oprostitve za dobave določenega blaga in storitev
v davčnih skladiščih)
(1) Plačila DDV sta oproščena tudi dobava in uvoz blaga
iz Priloge II tega zakona, ki se vnese v davčno skladišče v
Sloveniji.
(2) Za namene tega zakona je »davčno skladišče«:
– v primeru mineralnih olj: prostor, ki je opredeljen kot
trošarinsko skladišče v skladu z zakonom, ki ureja trošarine;
– pri drugem blagu: prostor, ki je opredeljen kot davčno
skladišče v skladu s tem zakonom in predpisom, ki ga izda
minister, pristojen za finance.
(3) V davčnem skladišču ne sme biti skladiščeno blago, ki
je namenjeno prodaji na drobno, razen v naslednjih primerih:
a) če je blago namenjeno trgovini na letališču ali v prista‑
nišču, ki izpolnjuje predpisane pogoje za carinsko skladišče,
kateremu je dovoljena prodaja blaga na drobno, za prodajo
blaga, ki se iznese v potnikovi osebni prtljagi pri poletih ali ladij‑
skih prevozih na tretje ozemlje ali v tretjo državo, kadar je taka
prodaja oproščena v skladu s točko b) 52. člena tega zakona;
b) če je blago namenjeno davčnim zavezancem za do‑
bave potnikom na krovu zrakoplova ali plovila med poletom ali
ladijskim prevozom, kadar je namembni kraj zunaj Skupnosti;
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c) če je blago namenjeno davčnim zavezancem za do‑
bave, ki so oproščene plačila DDV v skladu s 54. členom tega
zakona.
(4) Plačila DDV so oproščene tudi storitve, ki so povezane
z dobavami blaga po prvem odstavku tega člena.
(5) Plačila DDV so oproščene tudi dobave blaga iz Priloge
II, ki je priloga tega zakona in njegov sestavni del, in storitev na
tem blagu, dokler je blago v postopku davčnega skladiščenja.
59. člen
(davčno skladišče)
(1) Skladiščenje izdelkov iz Priloge II tega zakona, za
katere se lahko uveljavlja oprostitev plačila DDV, dokler so v
postopku skladiščenja, se lahko opravlja le v davčnem skladi‑
šču, za katerega delovanje je carinski organ izdal dovoljenje.
(2) Carinski organ lahko izda dovoljenje osebi, za katero
oceni, da je glede finančnih in drugih okoliščin primerna za
imetnika davčnega skladišča, in ki v velikem obsegu skladišči
blago, navedeno v Prilogi II tega zakona.
(3) Za ustanovitev in delovanje davčnega skladišča se
smiselno uporabljajo določbe carinskih predpisov, ki oprede‑
ljujejo carinska skladišča.
(4) Podrobnejše predpise o pogojih, ki jih mora izpolnjeva‑
ti imetnik skladišča, da lahko pridobi dovoljenje za ustanovitev
in delovanje davčnega skladišča, načinu zavarovanja plačila
DDV, vsebini vloge za izdajo dovoljenja, prenehanju veljavnosti
dovoljenja, dokumentaciji, ki jo mora voditi in hraniti imetnik
dovoljenja, predpiše minister, pristojen za finance.
60. člen
(pridobitev blaga znotraj Skupnosti)
Oprostitev plačila DDV v skladu s tem podpoglavjem se,
pod enakimi pogoji, kot so predpisani za dobave blaga, ki se
opravijo na ozemlju Slovenije, nanaša tudi na pridobitve blaga
znotraj Skupnosti.
61. člen
(znesek dolgovanega DDV)
(1) Od blaga, ki je v enem od postopkov ali možnosti iz
tega podpoglavja, se DDV obračuna takrat, ko se za to blago
ti postopki oziroma možnosti končajo.
(2) Če medtem ko je bilo blago v enem od postopkov ali
možnosti iz tega podpoglavja ni bila opravljena dobava tega
blaga, znesek dolgovanega DDV ustreza davku, ki bi bil obra‑
čunan ob uvozu, ob dobavi blaga ali ob pridobitvi blaga znotraj
Skupnosti, povečanem za znesek davka, ki bi bil obračunan
od storitev.
(3) Če je bila medtem ko je bilo blago v enem od po‑
stopkov ali možnosti iz tega podpoglavja opravljena dobava
tega blaga, znesek dolgovanega DDV ustreza davku, ki bi bil
obračunan od zadnje od teh dobav, povečanem za davek, ki
bi bil obračunan od storitev, opravljenih po opravljeni zadnji
dobavi blaga.
IX. ODBITEK DDV
1. Nastanek in obseg pravice do odbitka
62. člen
(nastanek pravice do odbitka DDV)
Pravica do odbitka DDV nastane v trenutku, ko nastane
obveznost obračuna DDV.
63. člen
(obseg pravice)
(1) Davčni zavezanec ima pravico, da od DDV, ki ga je
dolžan plačati, odbije DDV, ki ga je dolžan plačati ali ga je
plačal pri nabavah blaga oziroma storitev, če je to blago oziro‑
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ma storitve uporabil oziroma jih bo uporabil za namene svojih
obdavčenih transakcij, in sicer:
a) DDV, ki ga je dolžan plačati ali ga je plačal v Sloveniji
za blago ali storitve, ki mu jih je ali mu jih bo dobavil drug davčni
zavezanec;
b) DDV, ki ga je dolžan plačati za transakcije, ki se obrav‑
navajo kot dobave blaga ali storitev v skladu s točko a) 8. člena
tega zakona;
c) DDV, ki ga je dolžan plačati za pridobitve blaga znotraj
Skupnosti v skladu z 2. a) točko prvega odstavka 3. člena tega
zakona;
d) DDV, ki ga je dolžan plačati za transakcije, ki se obrav‑
navajo kot pridobitve blaga znotraj Skupnosti v skladu z 12. in
13. členom tega zakona;
e) DDV, ki ga je dolžan plačati ali ga je plačal v Sloveniji
v zvezi z uvozom blaga.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, ima davčni
zavezanec tudi pravico do odbitka DDV, če se blago in storitve
uporabijo za namene:
a) transakcij, ki jih je v zvezi z dejavnostjo iz drugega
odstavka 5. člena tega zakona opravil zunaj Slovenije, če bi bil
upravičen do odbitka DDV, če bi bile opravljene v Sloveniji;
b) transakcij, ki so oproščene DDV v skladu s 46. ali
49. členom, 13. točko 50. člena ter 52. do vključno 58. členom
tega zakona;
c) transakcij, ki so oproščene v skladu s točkami 1 in 4
(a) do (e) 44. člena tega zakona, če ima naročnik sedež zunaj
Skupnosti ali če so te transakcije neposredno povezane z bla‑
gom, namenjenim za izvoz iz Skupnosti.
(3) Davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji in ni iden‑
tificiran za namene DDV v Sloveniji, ima pravico do vračila DDV
od blaga in storitev, nabavljenih v Sloveniji, ali od uvoza blaga v
Slovenijo, pod pogojem, da blago in storitve uporabi za:
a) transakcije iz drugega odstavka tega člena;
b) transakcije, za katere je plačnik DDV v skladu s
76. členom tega zakona izključno prejemnik.«.
(4) Vračilo DDV davčnemu zavezancu, ki ima sedež v
drugi državi članici, se opravi v skladu s 74. do 74.g členom
tega zakona.
(5) Vračilo DDV davčnemu zavezancu, ki ima sedež zunaj
Skupnosti, se opravi v skladu s 74.i členom tega zakona.
64. člen
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66. člen

(1) Davčni zavezanec iz tretjega odstavka 5. člena tega
zakona, ki priložnostno dobavi novo prevozno sredstvo pod
pogoji iz 2. točke 46. člena tega zakona, ima pravico, da odbije
DDV, ki je vključen v nabavni ceni ali plačan pri uvozu ali pri
pridobitvi prevoznega sredstva znotraj Skupnosti, do zneska,
ki ne presega zneska DDV, ki bi ga moral plačati, če dobava
ne bi bila oproščena.
(2) Pravica do odbitka nastane in se lahko uveljavi samo
v trenutku dobave novega prevoznega sredstva.
(3) Podrobnejša pravila za izvajanje tega člena predpiše
minister, pristojen za finance.

(omejitev pravice do odbitka)

65. člen
(1) Za blago in storitve, ki jih davčni zavezanec potrebuje
tako za transakcije, pri katerih DDV lahko odbije v skladu s
63. členom tega zakona, kot za transakcije, pri katerih DDV ne
sme odbiti, se lahko odbije samo tak delež DDV, ki se pripiše
prvim transakcijam. Ta delež se določi v skladu s tem členom
za vse transakcije, ki jih opravi davčni zavezanec.
(2) Odbitni delež se določi tako, da se navede:
a) v števcu: skupni znesek letnega prometa, brez DDV,
ki se nanaša na transakcije, pri katerih je DDV odbiten po
63. členu tega zakona;
b) v imenovalcu: skupni znesek letnega prometa, brez
DDV, ki se nanaša na transakcije, vključene v števcu,in na
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transakcije, pri katerih DDV ni odbiten, vključno s subvencijami,
razen tistih, ki so neposredno povezane s ceno blaga ali stori‑
tev iz prvega odstavka 36. člena tega zakona.
(3) Pri izračunu odbitnega deleža iz drugega odstavka
tega člena se ne upoštevajo naslednji zneski:
a) znesek prometa, ki se nanaša na dobave osnovnih
sredstev, ki jih je davčni zavezanec uporabljal za namene svoje
dejavnosti;
b) znesek prometa, ki se nanaša na priložnostne transak‑
cije z nepremičninami;
c) znesek prometa, ki se nanaša na priložnostne finančne
transakcije.
(4) Odbitni delež se določi na letni podlagi kot odstotek in
se zaokroži navzgor na celo število.
(5) Odbitni delež za tekoče leto se začasno določi na pod‑
lagi podatkov o transakcijah v preteklem letu. Če v preteklem
letu ni bilo takih transakcij ali če so bile transakcije v znesku
neznatne, odbitni delež začasno določi davčni organ na podlagi
napovedi davčnega zavezanca o predvidenih transakcijah.
(6) Odbitki, opravljeni na podlagi takega začasnega de‑
leža, se morajo popraviti, ko se v naslednjem letu ugotovi
oziroma določi končni odbitni delež za preteklo leto.
(7) Ne glede na prvi odstavek tega člena, lahko davčni
zavezanec določi odbitni delež ločeno za vsako področje svoje
dejavnosti, če vodi ločeno knjigovodstvo za vsako področje de‑
javnosti in če priglasi izbran način določanja odbitnega deleža
davčnemu organu. Davčni zavezanec lahko začne izračuna‑
vati odbitni delež v skladu s tem odstavkom v prvem davčnem
obdobju, ki sledi davčnemu obdobju, v katerem je svojo izbiro
priglasil davčnemu organu, če je davčni organ prejel priglasitev
vsaj 15 dni pred začetkom novega davčnega obdobja, sicer
pa z začetkom naslednjega davčnega obdobja. Davčni zave‑
zanec mora izračunavati odbitni delež v skladu z načinom, ki
ga je izbral v skladu s tem odstavkom, najmanj 12 mesecev.
Če davčni zavezanec želi ponovno spremeniti izbrani način
določanja odbitnega deleža, mora tudi to spremembo priglasiti
davčnemu organu.
(8) Davčni organ lahko na podlagi priglasitve iz sedmega
odstavka tega člena prepove davčnemu zavezancu uporabo
izbranega načina določanja odbitnega deleža, če davčni zave‑
zanec z izbranim načinom ne omogoča izvajanja nadzora nad
obračunavanjem in plačevanjem DDV v skladu z zakonom.

(nova prevozna sredstva)

(odbitni delež)

Stran

Davčni zavezanec ne sme odbiti DDV od:
a) jaht in čolnov, namenjenih za šport in razvedrilo, goriv
in maziv ter nadomestnih delov ter storitev, tesno povezanih s
tem, razen od plovil, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti
prevoza potnikov in blaga, dajanje v najem in zakup ter za
nadaljnjo prodajo;
b) zrakoplovov, goriv in maziv ter nadomestnih delov ter
storitev, tesno povezanih s tem, razen od zrakoplovov, ki se
uporabljajo za opravljanje dejavnosti prevoza potnikov in blaga,
dajanje v najem in zakup ter za nadaljnjo prodajo;
c) osebnih avtomobilov ter motornih koles, goriv in maziv
ter nadomestnih delov ter storitev tesno povezanih s tem, razen
od vozil, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti prevoza
potnikov in blaga, dajanje v najem in zakup ter za nadaljnjo
prodajo, vozil, ki se uporabljajo v avtošolah za izvajanje pro‑
grama usposabljanja iz vožnje v skladu z veljavnimi predpisi,
kombiniranih vozil za opravljanje dejavnosti javnega linijskega
in posebnega linijskega prevoza ter osebnih specialnih vozil,
prilagojenih izključno za prevoz pokojnikov;
d) stroškov reprezentance (pri čemer se kot stroški repre‑
zentance štejejo zgolj stroški pogostitve in zabave ob poslovnih
in družabnih stikih);
e) stroškov prehrane (vključno s pijačo) in stroškov nasta‑
nitve, razen stroškov, ki so davčnemu zavezancu nastali pri teh
dobavah v okviru opravljanja njegove dejavnosti.

Stran

1222 /

Št.

10 / 12. 2. 2010
67. člen

(uveljavljanje pravice do odbitka)
(1) Za uveljavljanje pravice do odbitka DDV mora davčni
zavezanec izpolnjevati naslednje pogoje:
a) za odbitke v skladu s točko a) prvega odstavka 63. člena
tega zakona, v zvezi z dobavo blaga ali storitev, mora imeti ra‑
čun, izdan v skladu z 81. do 84. členom tega zakona;
b) za odbitke v skladu s točko b) prvega odstavka 63. člena
tega zakona, v zvezi s transakcijami, ki se obravnavajo kot
dobava blaga ali storitev, mora izpolnjevati formalnosti, ki jih
predpiše minister, pristojen za finance;
c) za odbitke v skladu s točko c) prvega odstavka 63. člena
tega zakona, v zvezi s pridobitvami blaga znotraj Skupnosti, v
obračunu DDV iz 87. člena tega zakona mora navesti vse
podatke, ki so potrebni za izračun zneska DDV, ki ga je dolžan
plačati za svoje pridobitve, in imeti račun, izdan v skladu z
81. do 84. členom tega zakona;
d) za odbitke v skladu s točko d) prvega odstavka 63. člena
tega zakona, v zvezi s transakcijami, ki se obravnavajo kot pri‑
dobitve blaga znotraj Skupnosti, mora izpolnjevati formalnosti,
ki jih predpiše minister, pristojen za finance;
e) za odbitke v skladu s točko e) prvega odstavka 63. člena
tega zakona, v zvezi z uvozom blaga, mora imeti uvozni do‑
kument, na katerem je naveden kot prejemnik ali uvoznik in
na katerem je naveden znesek DDV, ki ga je dolžan plačati
oziroma omogoča izračun tega zneska;
f) če je dolžan plačati DDV kot naročnik ali kupec v skladu
z 2., 3. in 4. točko prvega odstavka 76. člena ali 76.a členom
tega zakona, mora izpolnjevati formalnosti, ki jih predpiše mi‑
nister, pristojen za finance.
(2) Davčni zavezanec opravi odbitek tako, da od sku‑
pnega zneska DDV, ki ga dolguje za dano davčno obdobje,
odšteje skupni znesek DDV, za katerega je v istem obdobju
nastala pravica do odbitka, ki se lahko uveljavlja v skladu s
prvim odstavkom tega člena. Če davčni zavezanec ne opravi
odbitka DDV v tem davčnem obdobju, lahko odbije ta znesek
DDV kadarkoli po tem davčnem obdobju, vendar ne pozneje
kot v zadnjem davčnem obdobju koledarskega leta, ki sledi
letu, v katerem je pridobil pravico do odbitka DDV.
(3) Davčni zavezanec iz tretjega odstavka 96. člena tega
zakona lahko odbije znesek pavšalnega nadomestila v davč‑
nem obdobju, v katerem je pavšalno nadomestilo plačal.
(4) Če davčni zavezanec prejme račun, na katerem je iz‑
kazan DDV od osebe, ki ga po tem zakonu ne sme izkazati, ne
sme odbiti izkazanega DDV, ne glede na to, ali nepooblaščena
oseba ta DDV plača.
(5) Če davčni zavezanec prejme račun, na katerem je iz‑
kazan višji znesek DDV, kot bi moral biti po zakonu, ne sme od‑
biti tega višjega zneska, ne glede na to, da je bil DDV plačan.
(6) Davčni zavezanec sme odbiti DDV ne prej kot v davč‑
nem obdobju, v katerem je prejel račune za njemu opravljeno
dobavo blaga ali storitev oziroma carinske deklaracije za uvo‑
ženo blago.
68. člen
(popravek odbitka DDV)
(1) Davčni zavezanec mora prvotni odbitek popraviti, če
je odbitek višji ali nižji od odbitka, do katerega je bil davčni
zavezanec upravičen.
(2) Popravek mora davčni zavezanec opraviti, če se po
opravljenem obračunu spremenijo dejavniki, ki so bili upora‑
bljeni pri določitvi zneska za odbitek, kot na primer odpovedi
nakupov in znižanja cen.
(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena, davčni zave‑
zanec ne popravi prvotnega odbitka v primeru uradno doka‑
zanega uničenja ali izgube ter v primeru dajanja daril manjših
vrednosti ali dajanja vzorcev iz 7. člena tega zakona.
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69. člen
(popravek odbitka DDV pri osnovnih sredstvih)
(1) Za osnovna sredstva se popravek odbitka DDV razpo‑
redi na obdobje 5 let, razen za nepremičnine, ki so bile prido‑
bljene kot osnovna sredstva, za katere se popravek razporedi
na obdobje 20 let.
(2) Obdobje iz prvega odstavka tega člena začne teči z
začetkom uporabe osnovnega sredstva.
(3) Za začetek uporabe po drugem odstavku tega člena
se šteje davčno obdobje, v katerem je izvršen (oziroma ni
izvršen) odbitek DDV.
(4) Letni popravek znaša 1/5 oziroma 1/20 zneska DDV,
ki je bil zaračunan na osnovna sredstva. Popravek se izvede
na podlagi sprememb v upravičenosti do odbitka v naslednjih
letih glede na upravičenost v letu, v katerem je bilo blago prvič
uporabljeno.
(5) Popravek odbitka DDV se ne izvrši, če znaša razlika
do 10 eurov.
70. člen
(prodaja osnovnih sredstev v obdobju popravkov)
(1) Če davčni zavezanec v obdobju popravka osnov‑
no sredstvo proda, se šteje, kakor da se osnovno sredstvo
uporabi za njegovo ekonomsko dejavnost do konca obdobja
popravka.
(2) Šteje se, da je ekonomska dejavnost v celoti obdavče‑
na, če je dobava osnovnih sredstev obdavčena.
(3) Šteje se, da je ekonomska dejavnost v celoti oprošče‑
na, če je dobava osnovnih sredstev oproščena.
(4) Popravek odbitka iz prvega odstavka tega člena se
izvede le enkrat za celotno preostalo obdobje popravka.
71. člen
(popravek odbitka DDV pri spremembi obdavčevanja)
Če se davčni zavezanec iz prvega odstavka 94. člena
tega zakona identificira za namene DDV, to ne predstavlja
spremembe pogojev, merodajnih za odbitek DDV iz 68. člena
tega zakona.
72. člen
(popravek odbitka DDV na podlagi odločitve davčnega
in carinskega organa)
(1) Če se na podlagi odločitve davčnega organa spremeni
(poveča) znesek DDV, ki ga je davčni zavezanec obračunal pri
dobavi blaga in storitev, in ta davčni zavezanec prejme zne‑
sek DDV, ki je bil premalo obračunan, od prejemnika blaga in
storitev, lahko prejemnik blaga in storitev popravi odbitek DDV
za nastalo razliko v davčnem obdobju, v katerem je ta znesek
DDV plačal davčnemu zavezancu, ki mu je blago in storitve
dobavil, in če razpolaga z dokazilom o plačilu tega DDV.
(2) Če se spremeni znesek DDV, obračunan pri uvozu
blaga, ki ga je davčni zavezanec upošteval kot odbitek vsto‑
pnega DDV, se na podlagi carinskega dokumenta ali odločbe
carinskega organa lahko popravi odbitek vstopnega DDV za
nastalo razliko.
2. Vračilo DDV
2.1. Vračilo DDV na podlagi obračuna DDV
73. člen
(vračilo DDV na podlagi obračuna DDV)
(1) Če za dano davčno obdobje znesek odbitkov presega
znesek dolgovanega DDV, se presežek prenese v naslednje
davčno obdobje.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se davčnemu
zavezancu na njegovo zahtevo presežek DDV vrne v 21 dneh
po predložitvi obračuna DDV.
(3) Davčnemu zavezancu, ki presežka DDV ne prejme
v roku iz drugega odstavka tega člena, pripadajo zamudne
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obresti po obrestni meri, določeni z zakonom, ki ureja davčni
postopek, od prvega dne po poteku 21 dni od predložitve ob‑
računa DDV.
(4) Če je davčnemu zavezancu potekel rok za plačilo dru‑
gih davkov, se presežek vrne po poplačilu davčnega dolga.
Opomba: določbe se uporabljajo za obračune DDV, ki se na‑
našajo na davčna obdobja po 31. 12. 2009.
73.a člen
(vračilo DDV v posebnih primerih)
(1) V primeru dvoma o upravičenosti zahteve za vračilo
DDV na podlagi obračuna DDV lahko davčni organ, pred iz‑
vršitvijo vračila DDV, zahteva, da davčni zavezanec predloži
ustrezen instrument zavarovanja za zavarovanje izpolnitve ob‑
veznosti v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.
(2) Šteje se, da je predloženi instrument zavarovanja
ustrezen, če zagotavlja izpolnitev obveznosti v višini zahtevka
za vračilo.
(3) Če davčni organ ugotovi, da zahteva za vračilo DDV
ni upravičena, pa je bil DDV že vrnjen, za vračilo neupravičeno
vrnjenega DDV unovči predloženo zavarovanje.
(4) Če davčni organ ugotovi, da je zahteva za vračilo DDV
upravičena, nemudoma sprosti zavarovanje in vrne predloženi
instrument zavarovanja davčnemu zavezancu.
2.2. Vračilo DDV davčnim zavezancem s sedežem
v drugi državi članici
74. člen
(pogoji za vračilo)
(1) Davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji ampak
v drugi državi članici (v nadaljnjem besedilu: davčni zavezanec
s sedežem v drugi državi članici), ima pravico do vračila DDV,
zaračunanega za blago, ki so mu ga dobavili, ali za storitve,
ki so jih zanj opravili drugi davčni zavezanci v Sloveniji, ali za
uvoz blaga v Slovenijo, če izpolnjuje naslednje pogoje:
a) v obdobju vračila v Sloveniji ni imel sedeža svoje
ekonomske dejavnosti ali stalne poslovne enote, iz katere
so se opravljale poslovne transakcije, ali če ni imel takšnega
sedeža ali poslovne enote ali stalnega oziroma običajnega
prebivališča;
b) v obdobju vračila ni dobavil nobenega blaga ali opravil
storitev, za katere bi se lahko štelo, da je bilo dobavljeno ali so
bile opravljene v Sloveniji, razen naslednjih transakcij:
– prevoznih storitev in s tem povezanih pomožnih storitev,
ki so oproščene v skladu s 13. točko 50. člena, 52., 53. členom,
točkami a), b), c) in d) prvega odstavka 54. člena, 55. členom
ali 57. in 58. členom tega zakona;
– dobave blaga in opravljanja storitev prejemniku, ki je v
skladu z 2., 3. in 4. točko prvega odstavka ter drugim odstav‑
kom 76. člena tega zakona dolžan plačati davek.
(2) Davčni zavezanec s sedežem v drugi državi članici
ima pravico do vračila DDV, če se blago in storitve iz prejšnjega
odstavka uporabijo za naslednje transakcije:
– transakcije iz točk a) in b) drugega odstavka 63. člena
tega zakona;
– transakcije, katerih prejemnik je v skladu z 2., 3. in 4.
točko prvega odstavka ter drugim odstavkom 76. člena tega
zakona dolžan plačati DDV.
(3) Davčni zavezanec s sedežem v drugi državi članici
ima pravico do vračila tistih zneskov DDV, za katere bi lahko
davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji uveljavljal odbitek
DDV v skladu s tem zakonom.
(4) Davčni zavezanec s sedežem v drugi državi članici
nima pravice do vračila:
– DDV, ki je bil v skladu s tem zakonom nepravilno za‑
računan;
– DDV za dobavo blaga, ki je oproščena ali ki se lahko
oprosti v skladu s 46. členom ali točko b) prvega odstavka
52. člena tega zakona.
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(5) Minister, pristojen za finance, določi davčni urad, ki je
pristojen za obravnavanje zahtevkov.
74.a člen
(omejitev pravice do vračila zaradi omejitve pravice
do odbitka DDV v državi članici sedeža)
(1) Da je davčni zavezanec s sedežem v drugi državi čla‑
nici upravičen do vračila DDV v Sloveniji mora v državi članici,
v kateri ima sedež, opravljati transakcije, za katere ima pravico
do odbitka DDV.
(2) Če davčni zavezanec v državi članici sedeža opravlja
transakcije, za katere ima pravico do odbitka DDV, in transak‑
cije, za katere nima pravice do odbitka DDV, se v Sloveniji vrne
le tak delež DDV, ki se v skladu s pravili o odbitnem deležu v
državi članici sedeža lahko pripiše transakcijam, za katere ima
pravico do odbitka DDV.
74.b člen
(zahtevek za vračilo)
(1) »Zahtevek za vračilo« je zahtevek za vračilo DDV, ki
je bil v Sloveniji zaračunan davčnemu zavezancu s sedežem v
drugi državi članici, za blago, ki so mu ga dobavili, ali za stori‑
tve, ki so jih zanj opravili drugi davčni zavezanci v Sloveniji, ali
za uvoz blaga v Slovenijo.
(2) Davčni zavezanec s sedežem v drugi državi članici
uveljavlja vračilo DDV v Sloveniji tako, da zahtevek za vračilo
DDV vloži prek elektronskega portala v državi članici, v kateri
je pridobil identifikacijsko številko za DDV ali davčno sklicno
številko, na podlagi katere zahteva vračilo (v nadaljnjem be‑
sedilu: vložnik).
(3) Vložnik mora v zahtevku navesti naslednje podatke:
– svoje ime in polni naslov;
– svoj elektronski naslov;
– opis svoje poslovne dejavnosti, za katero je pridobil
blago in storitve;
– obdobje vračila, za katero vlaga zahtevek;
– izjavo, da v obdobju vračila ni opravil dobav blaga ali
storitev, za katere bi se lahko štelo, da je bilo dobavljeno ali so
bile opravljene v Sloveniji, razen transakcij iz točke b) prvega
odstavka 74. člena tega zakona;
– svojo identifikacijsko številko za DDV ali davčno sklicno
številko;
– podatke o bančnem računu, vključno s kodo enotnega
standarda za zapis transakcijskega računa (IBAN) in bančno
identifikacijsko kodo (BIC).
(4) Za vsak račun ali uvozni dokument mora poleg podat‑
kov iz prejšnjega odstavka, zahtevek vsebovati tudi:
– ime in polni naslov dobavitelja;
– identifikacijsko številko DDV dobavitelja, ki mu jo je
dodelila Slovenija, razen pri uvozu;
– datum in številko računa ali uvoznega dokumenta;
– davčno osnovo in znesek DDV, izražen v eurih;
– znesek odbitnega DDV, izračunanega v skladu z drugim
in tretjim odstavkom 74. člena in drugim odstavkom 74.a člena
tega zakona, izražen v eurih;
– morebitni odbitni delež, izračunan v skladu s 74.a čle‑
nom tega zakona in izražen v odstotkih;
– vrsto pridobljenega blaga ali storitev, označeno s pred‑
pisanimi oznakami.
(5) Oznake za opis vrste pridobljenega blaga in storitev iz
prejšnjega odstavka predpiše minister, pristojen za finance.
74.c člen
(popravek prvotnega odbitnega deleža)
(1) Vložnik mora popraviti znesek DDV, ki je predmet
zahtevka ali ki je že povrnjen, če je po predložitvi zahtevka za
vračilo popravil prvotni odbitni delež DDV. Popravek se vključi
v zahtevek za vračilo v koledarskem letu, ki sledi koledarske‑
mu letu, v katerem je bil DDV zaračunan, oziroma v poseben
zahtevek, poslan prek elektronskega portala v državi članici, v
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kateri ima vložnik sedež, če vložnik v tem koledarskem letu ne
vloži nobenega zahtevka za vračilo.
(2) Pristojni davčni urad upošteva popravek predhodnega
zahtevka za vračilo iz prejšnjega odstavka s povišanjem ali
znižanjem vrnjenega zneska oziroma s samostojnim plačilom
ali povračilom, če je bil vložen poseben zahtevek.
74.d člen
(obdobje vračila)
(1) Zahtevek za vračilo se nanaša na:
a) nakupe blaga in storitev, za katere so bili v obdobju
vračila izdani računi, pod pogojem, da je obveznost obraču‑
na DDV nastala pred ali ob izdaji računa, oziroma za katere
je obveznost obračuna DDV nastala v obdobju vračila pod
pogojem, da je bil račun izdan pred nastankom obveznosti
obračuna davka;
b) uvoz blaga v obdobju vračila;
c) račune ali uvozne listine, ki niso bile sestavni del
prejšnjih zahtevkov za vračilo in se nanašajo na transakcije,
končane v zadevnem koledarskem letu.
(2) Zahtevek za vračilo, ki ga vložnik vloži v državi članici,
v kateri je pridobil identifikacijsko številko za DDV ali davčno
sklicno številko, na podlagi katere zahteva vračilo, je treba v
Republiki Sloveniji, kadar je država članica vračila, predložiti
najpozneje do 30. septembra po poteku koledarskega leta, v
katerem je bil DDV zaračunan. Šteje se, da je zahtevek pre‑
dložen, če je vložnik v njem navedel vse podatke iz tretjega,
četrtega in petega odstavka 74.b člena tega zakona.
(3) Zahtevek za vračilo se lahko vloži za obdobje vračila,
ki ne sme biti krajše od treh mesecev koledarskega leta in ne
daljše od koledarskega leta. Zahtevek se lahko nanaša tudi
na obdobje krajše od treh koledarskih mesecev, če to obdobje
pomeni preostanek koledarskega leta.
(4) Če se zahtevek nanaša na obdobje vračila, krajše od
enega koledarskega leta in ne krajše od treh mesecev, znesek
DDV, katerega vračilo se zahteva, ne sme biti nižji od 400 eu‑
rov. Če se zahtevek nanaša na obdobje koledarskega leta ali
na preostanek koledarskega leta, znesek DDV, katerega vračilo
se zahteva, ne sme biti nižji od 50 eurov.
74.e člen
(rok za odločitev o zahtevku in rok za vračilo DDV)
(1) Pristojni davčni urad v elektronski obliki nemudoma
obvesti vložnika o datumu prejema zahtevka, ki ga je prejel od
države članice njegovega sedeža. O zahtevku mora odločiti v
štirih mesecih od prejema zahtevka.
(2) Če pristojni davčni urad presodi, da nima na voljo
dovolj ustreznih informacij, na podlagi katerih bi se lahko od‑
ločil o zahtevku za vračilo, lahko v štirih mesecih od prejema
zahtevka za vračilo zahteva od vložnika ali pristojnega organa
države članice sedeža dodatne informacije v elektronski obliki.
Če dodatne informacije zahteva od druge osebe, zahtevek
pošlje v elektronski obliki le, če je ta naslovniku zahtevka na
voljo. Če pristojni davčni urad utemeljeno dvomi o veljavnosti in
pravilnosti določenega zahtevka za vračilo, lahko zahteva tudi
predložitev izvirnika ali kopije računa ali uvoznega dokumenta.
Dodatne informacije mora naslovnik zahtevka po dodatnih
informacijah pristojnemu davčnemu uradu zagotoviti v enem
mesecu po prejemu zahtevka.
(3) Če pristojni davčni urad zahteva dodatne informacije
v skladu s prejšnjim odstavkom, odloči o zahtevku za vračilo v
dveh mesecih od datuma, ko je prejel zahtevane dodatne infor‑
macije, oziroma v dveh mesecih od datuma, ko naslovnik zah‑
tevka po dodatnih informacijah zahtevek prejme, če odgovora
na svojo zahtevo ni prejel. Rok za odločitev glede celotnega
zahtevka ali dela zahtevka iz prejšnjega odstavka je v vsakem
primeru najmanj šest mesecev od datuma, ko pristojni davčni
urad prejme zahtevek za vračilo.
(4) Če pristojni davčni urad, poleg informacij iz prejšnje‑
ga odstavka, zahteva še druge nadaljnje informacije, odloči o
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zahtevku za vračilo najpozneje v osmih mesecih od prejema
zahtevka.
(5) Če pristojni davčni urad zahtevku za vračilo ugodi, se
vračilo izvede najpozneje v 10 delovnih dneh po poteku roka
iz prvega odstavka tega člena, oziroma če je zahteval dodatne
informacije, po poteku rokov iz tretjega in četrtega odstavka
tega člena. Znesek vračila se izvede na račun vložnika v Slo‑
veniji ali na zahtevo vložnika na njegove stroške na račun v
drugo državo članico.
74.f člen
(vračilo DDV, pridobljeno z goljufijo)
(1) Če je bilo vračilo pridobljeno z goljufijo ali na kakšen
drug nepošten način, pristojni davčni urad brez poseganja v do‑
ločbe o vzajemni pomoči, za izterjavo DDV nemudoma začne
postopek povračila zneskov, ki so bili izplačani neupravičeno,
vključno z morebitnimi denarnimi kaznimi, globo ali zamudnimi
obrestmi.
(2) Če so bile naložene denarna kazen, globa ali zamudne
obresti in ta kazen, globa ali obresti niso bile plačane, pristojni
davčni urad pri naslednjih vračilih vrne vložniku znesek DDV,
zmanjšan za znesek denarne kazni, globe in zamudnih obresti,
ki tečejo od dneva vračila do dneva povračila neupravičeno
plačanih zneskov.
74.g člen
(obresti za prepozno vračilo)
(1) Če se vračilo izvede po poteku roka iz petega od‑
stavka 74.e člena tega zakona, vložniku pripadajo obresti na
znesek vračila.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek vložniku ne pripadajo
obresti, če v skladu z drugim in četrtim odstavkom 74.e člena
tega zakona v predpisanem roku ne predloži dodatnih infor‑
macij.
(3) Obresti se obračunajo od dneva, ki sledi zadnjemu
dnevu za plačilo, določenemu v petem odstavku 74.e člena
tega zakona, do dneva, ko je bilo vračilo dejansko izvedeno, in
sicer v višini, ki jo za zamudne obresti določa zakon, ki ureja
davčni postopek.
2.3. Vračilo DDV davčnim zavezancem s sedežem
v Sloveniji v drugi državi članici
74.h člen
(uveljavljanje vračila DDV v drugi državi članici)
(1) Davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji, ki ima pra‑
vico do vračila DDV v drugi državi članici, vloži zahtevek za
vračilo pri pristojnem davčnem uradu v elektronski obliki.
(2) Zahtevek iz prejšnjega odstavka mora davčni zave‑
zanec vložiti najpozneje do 30. septembra po poteku koledar‑
skega leta, v katerem je bil DDV zaračunan. Šteje se, da je
zahtevek vložen, če je davčni zavezanec v zahtevku navedel
vse podatke, ki jih zahteva država članica vračila.
(3) Država članica vračila iz prejšnjega odstavka je drža‑
va članica, v kateri je bil davčnemu zavezancu s sedežem v
Sloveniji zaračunan DDV za blago, ki so mu ga dobavili ali za
storitve, ki so jih zanj opravili drugi davčni zavezanci v tej državi
članici, ali za uvoz blaga v to državo članico.
(4) Pristojni davčni urad po prejemu zahtevka za vračilo,
vložniku nemudoma pošlje elektronsko potrdilo o prejemu zah‑
tevka za vračilo.
(5) Pristojni davčni urad prejeti zahtevek za vračilo v elek‑
tronski obliki pošlje pristojnemu organu države članice vračila,
razen če vložnik zahtevka v obdobju vračila:
– ni davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v
Sloveniji;
– dobavlja le blago ali opravlja le storitve, za katere v
skladu s prvim odstavkom 42. člena, 44. členom in drugim
odstavkom 49. člena tega zakona velja oprostitev plačila DDV
brez pravice do odbitka;
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– uveljavlja oprostitev plačila DDV za male davčne zave‑
zance v skladu s prvim odstavkom 94. člena tega zakona;
– uveljavlja le pravico do posebne ureditve za kmete iz
drugega odstavka 94. člena, 95. in 96. člena tega zakona.
(6) O tem, da zahtevek za vračilo ne bo poslan državi
članici vračila v skladu s prejšnjim odstavkom, pristojni davčni
urad v elektronski obliki obvesti vložnika zahtevka.
2.4. Vračilo DDV davčnim zavezancem s sedežem
v tretji državi
74.i člen
(pogoji za vračilo)
(1) Davčni zavezanec, ki v Skupnosti nima sedeža svoje
dejavnosti niti stalne poslovne enote, iz katere so opravljene
poslovne transakcije, niti stalnega ali običajnega prebivališča
(v nadaljnjem besedilu: davčni zavezanec s sedežem v tretji
državi), ima ob pogojih, določenih s tem zakonom, pravico do
vračila DDV, zaračunanega za blago ali storitve, ki so mu jih
dobavili drugi davčni zavezanci na ozemlju Slovenije, ali zara‑
čunanega ob uvozu blaga v Slovenijo.
(2) Davčni zavezanec s sedežem v tretji državi ima pravi‑
co do vračila DDV, če:
a) v predpisanem obdobju ni opravil dobav blaga oziroma
storitev, za katere se šteje, da so bile opravljene v Sloveniji,
razen:
– prevoznih in s prevozom povezanih storitev, za ka‑
tere velja oprostitev v skladu s 13. točko 50. člena, 52. do
57. členom ali 58. členom tega zakona;
– storitev, od katerih mora v skladu s 3. točko prvega
odstavka 76. člena tega zakona plačati DDV izključno oseba,
kateri so bile storitve opravljene;
b) se blago oziroma storitve iz prvega odstavka tega člena
uporabljajo za namene:
– transakcij iz točke a) drugega odstavka 63. člena tega
zakona;
– transakcij, ki so oproščene plačila DDV v skladu s 13.
točko 50. člena, 52. do 57. členom ali 58. členom tega zako‑
na;
– opravljanja storitev, od katerih mora v skladu s 3. točko
prvega odstavka ter drugim odstavkom 76. člena tega zakona
DDV plačati izključno oseba, kateri so bile storitve opravljene;
c) so izpolnjeni drugi pogoji iz 62., 63. ter 66. in 67. člena
tega zakona, ki se nanašajo na pravico do odbitka DDV.
(3) Davčni zavezanec s sedežem v tretji državi nima
pravice do vračila:
– DDV, ki je bil v skladu s tem zakonom nepravilno za‑
računan;
– DDV za dobavo blaga, ki je oproščena ali ki se lahko
oprosti v skladu s točko b) prvega odstavka 52. člena tega
zakona.
(4) Davčni zavezanec s sedežem v tretji državi ima pravi‑
co do vračila DDV, če:
– pri pristojnem davčnem uradu vloži zahtevek za vračilo
DDV na predpisanem obrazcu najpozneje do 30. junija po po‑
teku koledarskega leta, v katerem je bil DDV zaračunan;
– zahtevku predloži izvirnike računov oziroma overjenih
natisnjenih elektronskih uvoznih carinskih deklaracij;
– predloži potrdilo pristojnega organa države, v kateri
ima sedež, da je zavezanec za DDV v tej državi, ki ne sme biti
starejše od enega leta;
– s pisno izjavo potrdi, da v obdobju za katero prosi za
vračilo DDV, ni opravil dobave blaga oziroma storitev, ki bi se
štela za dobavo, opravljeno v Sloveniji, razen opravljanja sto‑
ritev iz točke a) drugega odstavka tega člena;
– se zaveže, da bo povrnil kateri koli neupravičeno prido‑
bljen (vrnjen) znesek DDV.
(5) Davčni zavezanec s sedežem v tretji državi lahko
predloži zahtevek za vračilo:
– za obdobje, ki je krajše od enega koledarskega leta in
ne krajše od šestih mesecev, vendar znesek DDV, katerega
vračilo se zahteva, ne sme biti nižji od 400 eurov;
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– za obdobje koledarskega leta ali na preostanek kole‑
darskega leta. Ta zahtevek se lahko nanaša tudi na račune ali
uvozne dokumente, ki niso bili sestavni del prejšnjih zahtevkov,
in se nanašajo na transakcije, končane v tekočem koledarskem
letu, vendar znesek DDV, katerega vračilo se zahteva, ne sme
biti nižji od 50 eurov.
(6) Vračilo DDV davčnim zavezancem s sedežem v tretji
državi se prizna samo, če je zagotovljena vzajemnost.
(7) Davčni organ mora o zahtevku odločiti v osmih mese‑
cih od vložitve zahtevka.
(8) Če pristojni davčni urad zahtevku za vračilo ugodi, se
vračilo izvede najpozneje v 10 delovnih dneh po poteku roka iz
prejšnjega odstavka na račun vložnika v Sloveniji ali, na zahte‑
vo vložnika na njegove stroške, na račun v tujino.
(9) Minister, pristojen za finance, predpiše obliko in vsebi‑
no zahtevka za vračilo ter določi davčni urad, ki je pristojen za
obravnavanja zahtevkov.
75. člen
(vračilo DDV v potniškem prometu)
(1) Pri dobavi blaga iz b) točke prvega odstavka 52. člena
tega zakona, ki se prenaša v osebni prtljagi potnikov, se opro‑
stitev uveljavlja na način vračila DDV in velja le, če so izpolnjeni
naslednji pogoji:
a) potnik nima prebivališča v Skupnosti,
b) blago je izneseno iz Skupnosti pred potekom tretjega
meseca, ki sledi mesecu, v katerem se opravi dobava in
c) skupna vrednost dobavljenega blaga, z DDV, je višja
od 50 eurov.
(2) Za namene prvega odstavka tega člena potnik, ki
nima prebivališča v Skupnosti, pomeni potnika, čigar stalno
ali običajno prebivališče ni v Skupnosti. »Stalno ali običajno
prebivališče« pomeni kraj, ki je kot tak naveden v potnem listu,
osebni izkaznici ali v drugem identifikacijskem dokumentu, ki
ga kot veljavnega priznava Slovenija.
(3) Pravica do vračila DDV po tem členu se ne nanaša
na mineralna olja, alkohol in alkoholne pijače ter na tobačne
izdelke.
(4) Minister, pristojen za finance, predpiše način vračila, vse‑
bino zahtevka za vračilo, obveznosti prodajalca pri vračilu DDV
ter način in pogoje za povrnitev vrnjenega DDV prodajalcu.
X. OBVEZNOSTI DAVČNIH ZAVEZANCEV IN DOLOČENIH
OSEB, KI NISO DAVČNI ZAVEZANCI
1. Obveznost plačila
76. člen
(osebe, ki morajo plačati DDV)
(1) DDV mora plačati:
1. vsak davčni zavezanec, ki opravi obdavčljivo dobavo
blaga ali storitev, razen v primerih, v katerih je v skladu s tem
členom DDV dolžna plačati druga oseba;
2. vsaka oseba, identificirana za DDV v Sloveniji, kateri
je dobavljeno blago pod pogoji iz 22. člena tega zakona, če to
dobavo opravi davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji;
3. vsak davčni zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni
zavezanec, je pa identificirana za namene DDV, katerima se
opravijo storitve iz prvega odstavka 25. člena tega zakona, če te
storitve opravi davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji;
4. oseba, kateri se opravi dobava blaga, če so izpolnjeni
naslednji pogoji:
– obdavčljiva transakcija je dobava blaga, opravljena pod
pogoji iz drugega odstavka 48. člena tega zakona,
– oseba, kateri se opravi dobava, je drug davčni zaveza‑
nec ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, ki sta identifici‑
rana za DDV v Sloveniji in
– račun, ki ga izda davčni zavezanec, ki nima sedeža v
Sloveniji, je izdan v skladu s tem zakonom.
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5. vsaka oseba, ki opravi obdavčljivo pridobitev blaga
znotraj Skupnosti;
6. pri uvozu blaga carinski dolžnik, določen v skladu s
carinskimi predpisi oziroma prejemnik blaga;
7. oseba, ki povzroči, da se za blago zaključijo postopki
ali možnosti iz 57. in 58. člena tega zakona;
8. davčni zavezanec iz 76.b člena tega zakona;
9. vsaka oseba, ki na računu izkaže DDV.
(2) Če je v skladu s 1. do 5. točko prvega odstavka tega
člena, plačnik DDV davčni zavezanec, ki v Sloveniji nima se‑
deža, lahko ta davčni zavezanec imenuje davčnega zastopnika
kot osebo, ki mora plačati DDV.
(3) Če davčni zavezanec, ki v Sloveniji nima sedeža, ne
plača DDV v skladu s prvim odstavkom tega člena, plača DDV
prejemnik blaga oziroma storitev.
(4) Za namene uporabe tega člena se davčni zavezanec,
ki ima stalno poslovno enoto v Sloveniji, šteje za davčnega
zavezanca, ki v Sloveniji nima sedeža, če so izpolnjeni nasle‑
dnji pogoji:
a) davčni zavezanec opravlja obdavčljivo dobavo blaga
ali storitev na ozemlju Slovenije;
b) poslovna enota, ki jo ima davčni zavezanec na ozemlju
Slovenije, ne sodeluje pri dobavi tega blaga ali opravljanju teh
storitev.
76.a člen
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(3) V roku iz prvega odstavka tega člena mora plačati
DDV tudi:
a) vsaka oseba iz 2. do 4. točke prvega odstavka ter dru‑
gega in tretjega odstavka 76. člena tega zakona;
b) pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, za pridobitve
blaga znotraj Skupnosti iz 2. a) točke prvega odstavka 3. člena
tega zakona.
(4) V roku iz prvega odstavka tega člena mora plačati
DDV tudi:
– oseba, ki je identificirana za namene DDV in pridobi
novo prevozno sredstvo znotraj Skupnosti iz 2. b) točke prvega
odstavka 3. člena tega zakona;
– oseba, ki pridobi trošarinske izdelke znotraj Skupnosti iz
2. c) točke prvega odstavka 3. člena tega zakona.
(5) Oseba, ki ni identificirana za namene DDV in pridobi
novo prevozno sredstvo, plača DDV na podlagi odločbe davč‑
nega organa.
(6) Pri uvozu blaga se DDV plačuje, kot da bi bil uvozna
dajatev, razen v primerih, ko davčni zavezanec na podlagi
dovoljenja davčnega organa izkaže obveznost iz naslova DDV
od uvoza v obračunu DDV.
(7) Davčni organ lahko izda dovoljenje iz prejšnjega od‑
stavka davčnemu zavezancu, ki v skladu s carinskimi predpisi
vlaga carinske deklaracije v drugi državi članici, za blago, ki se
nahaja v Sloveniji.

(prejemniki blaga ali storitev kot plačniki DDV)

77.a člen

DDV mora plačati davčni zavezanec, identificiran za name‑
ne DDV v Sloveniji, kateremu se opravijo naslednje dobave:
a) gradbena dela, vključno s popravili, čiščenjem, vzdrže‑
vanjem, rekonstrukcijo in rušenjem v zvezi z nepremičninami;
b) posredovanje osebja, vključenega v dejavnosti iz prej‑
šnje točke;
c) dobava nepremičnin iz 7. in 8. točke 44. člena tega
zakona, če se je dobavitelj odločil za obdavčenje v skladu s
45. členom tega zakona;
d) dobava odpadkov, ostankov in rabljenega materiala ter
storitev iz Priloge III a tega zakona.

(posebni primeri predložitve instrumenta zavarovanja
izpolnitve DDV)

76.b člen
(solidarna odgovornost za plačilo DDV)
(1) Vsak davčni zavezanec, identificiran za namene DDV
v Sloveniji, kateremu je bila opravljena dobava blaga ali sto‑
ritev, je solidarno odgovoren za plačilo DDV, če iz objektivnih
okoliščin izhaja, da je vedel oziroma bi moral vedeti, da z na‑
kupom sodeluje pri transakcijah, katerih namen je izogibanje
plačilu DDV.
(2) Če davčni organ ugotovi, da je dobava blaga ali
storitev sestavni del transakcij, katerih namen je izogibanje
plačilu DDV, lahko davčnega zavezanca, kateremu je opravlje‑
na dobava, obvesti o obstoju teh okoliščin in njegovi solidarni
odgovornosti za plačilo DDV, če bo še naprej udeležen v takih
transakcijah. Od dneva prejema obvestila davčnega organa se
šteje, da je davčni zavezanec vedel, da z nakupom sodeluje pri
transakcijah, katerih namen je izogibanje plačilu DDV.
(3) Ne glede na določbe zakona, ki ureja varovanje podat‑
kov, ki so davčna tajnost, davčni organ davčnemu zavezancu,
kateremu je opravljena dobava, na njegovo zahtevo posreduje
informacijo o tem ali je njegov dobavitelj predložil obračun DDV.
77. člen
(plačilo DDV v državni proračun)
(1) Davčni zavezanec mora plačati DDV v državni prora‑
čun najpozneje v roku, v katerem mora predložiti obračun DDV
iz 88. člena tega zakona.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena mora davčni za‑
vezanec v primerih iz tretjega odstavka 88. člena tega zakona
plačati DDV zadnji delovni dan naslednjega meseca po poteku
davčnega obdobja, v primerih iz 88. a člena tega zakona pa v 8
dneh po poteku roka za predložitev obračuna DDV.

(1) Če davčni organ dvomi o upravičenosti dodelitve iden‑
tifikacijske številke za DDV lahko od davčnega zavezanca,
ki zahteva, da se mu dodeli identifikacijska številka za DDV
oziroma kadar koli po dodelitvi te številke, zahteva predloži‑
tev instrumenta zavarovanja izpolnitve davčne obveznosti iz
naslova DDV, v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.
Davčni organ lahko zahteva predložitev instrumenta zavarova‑
nja največ za obdobje 12 mesecev. Če davčni zavezanec ne
ravna v skladu s sklepom o zavarovanju, lahko davčni organ
zavrne dodelitev identifikacijske številke za DDV, oziroma če je
ta številka že izdana, po uradni dolžnosti odloči o prenehanju
identifikacije za namene DDV.
(2) Pritožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ne
zadrži njene izvršitve.
(3) Davčni organ lahko od davčnega zavezanca, ki opravi
pridobitev prevoznega sredstva iz druge države članice, pred
vpisom motornega vozila v evidenco davčnega organa, zahte‑
va zavarovanje izpolnitve DDV obveznosti iz naslova pridobitve
prevoznega sredstva.
2. Identifikacija
78. člen
(obveznost prijavljanja)
(1) Vsaka oseba mora davčnemu organu prijaviti kdaj
začne opravljati dejavnost kot davčni zavezanec, in pristojnemu
davčnemu uradu predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske
številke za DDV. Davčni zavezanec mora davčnemu organu
prijaviti tudi vsakršno spremembo v zvezi z dejavnostjo in pre‑
nehanje opravljanja dejavnosti.
(2) Obveznost predložitve zahtevka za izdajo identifikacij‑
ske številke za DDV iz prejšnjega odstavka se ne nanaša na:
a) davčnega zavezanca iz prvega odstavka 94. člena tega
zakona, ki utemeljeno pričakuje, da v obdobju 12 mesecev
ne bo dosegel oziroma presegel prometa v znesku 25.000
eurov;
b) davčnega zavezanca iz drugega odstavka 94. člena
tega zakona;
c) davčnega zavezanca, ki na ozemlju Slovenije opravlja
le oproščene dobave blaga in storitev, od katerih se DDV ne
sme odbiti.
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(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena, mora vsak
davčni zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec in
opravlja pridobitve blaga znotraj Skupnosti, ki v skladu z a) in
d) točko prvega odstavka 4. člena tega zakona niso predmet
DDV, davčnemu organu prijaviti, da take pridobitve opravlja, če
pogoji iz navedenega člena, ki določajo, da te transakcije niso
predmet DDV, niso več izpolnjeni, in pristojnemu davčnemu
uradu predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za
DDV.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena mora vsak
davčni zavezanec, ki ima sedež v Sloveniji in opravlja storitve
na ozemlju druge države članice, za katere je plačnik DDV v
skladu s 196. členom Direktive Sveta 2006/112/ES izključno
prejemnik storitev in vsak davčni zavezanec, za katerega se
na ozemlju Republike Slovenije opravijo storitve, za katere je
v skladu s 3. točko prvega odstavka 76. člena dolžan plačati
DDV, predložiti pristojnemu davčnemu organu zahtevek za
izdajo identifikacijske številke za DDV.
(5) Davčni organ lahko davčnemu zavezancu ali pravni
osebi, ki ni davčni zavezanec, dovoli ali od njiju zahteva, da
predložita prijavo oziroma zahtevek za izdajo identifikacijske
številke za DDV v elektronski obliki prek elektronskih sred‑
stev.
(6) Vsebino in obliko zahtevka za izdajo identifikacijske
številke za DDV predpiše minister, pristojen za finance.
78.a člen
(obveznost prijavljanja dobav blaga in storitev
po 76.a členu zakona)
(1) Davčni zavezanec, ki opravlja dobave blaga ali stori‑
tev, za katere je prejemnik plačnik DDV v skladu s 76.a členom
tega zakona, mora v roku 30 dni od prve dobave obvestiti
davčni organ o začetku opravljanja teh dobav.
(2) Davčni zavezanec, ki preneha opravljati dobave blaga
ali storitev, za katere je prejemnik plačnik DDV v skladu s 76.a
členom tega zakona, mora o tem obvestiti davčni organ.
(3) Če davčni zavezanec iz prejšnjega odstavka ponovno
začne opravljati take dobave, mora v roku iz prvega odstavka
tega člena ponovno obvestiti davčni organ o začetku opravlja‑
nja teh dobav.
79. člen
(identifikacijska številka za DDV)
(1) Davčni organ mora s posamično identifikacijsko števil‑
ko za DDV identificirati naslednje osebe:
a) vsakega davčnega zavezanca, razen davčnih zave‑
zancev iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona, ki na ozemlju
Slovenije opravlja dobave blaga ali storitev, od katerih se DDV
lahko odbije, razen davčnega zavezanca, ki dobavlja blago ali
opravlja storitve, za katere je, v skladu z 2. do 4. točko prvega
odstavka 76. člena tega zakona, plačnik DDV izključno kupec
oziroma naročnik ali oseba, kateri je blago ali so storitve na‑
menjene;
b) vsakega davčnega zavezanca ali pravno osebo, ki ni
davčni zavezanec, ki opravi pridobitev blaga, ki je predmet
DDV v skladu z 2. točko prvega odstavka 3. člena tega zako‑
na, in vsakega davčnega zavezanca ali pravno osebo, ki ni
davčni zavezanec, ki se v skladu s tretjim odstavkom 4. člena
tega zakona odloči, da so njegove pridobitve znotraj Skupnosti
predmet DDV;
c) vsakega davčnega zavezanca, ki na ozemlju Slovenije
opravi pridobitev blaga znotraj Skupnosti za namene transakcij
v zvezi z dejavnostmi iz drugega odstavka 5. člena tega zako‑
na, ki jih je opravil zunaj ozemlja Slovenije;
d) vsakega davčnega zavezanca, ki v Sloveniji prejme
storitve, za katere je dolžan plačati DDV v skladu s 3. točko
prvega odstavka 76. člena tega zakona;
e) vsakega davčnega zavezanca, ki ima sedež v Slo‑
veniji in opravlja storitve na ozemlju druge države članice, za
katere je plačnik DDV v skladu s 196. členom Direktive Sveta
2006/112/ES izključno prejemnik storitev.
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(2) Identifikacijska številka za DDV je davčna številka s
predpono SI.
80. člen
(prenehanje identifikacije za namene DDV)
(1) O prenehanju identifikacije za namene DDV davčni or‑
gan odloči po prejemu zahtevka davčnega zavezanca ali prav‑
ne osebe, ki ni davčni zavezanec, za prenehanje identifikacije
za namene DDV oziroma po uradni dolžnosti, če ugotovi, da ne
obstajajo več razlogi za identifikacijo za namene DDV.
(2) Če davčni organ ugotovi, da obstaja sum zlorabe
identifikacije za namene DDV oziroma če ugotovi, da je davčni
zavezanec identifikacijo za namene DDV uporabljal tako, da
je drugim davčnim zavezancem neupravičeno omogočal od‑
bitek DDV, lahko odloči o prenehanju identifikacije za namene
DDV.
(3) Pritožba zoper odločbo o prenehanju identifikacije za
namene DDV ne zadrži njene izvršitve.
3. Izdaja računov
81. člen
(obveznost izdajanja računov)
(1) Vsak davčni zavezanec mora zagotoviti, da je izdan
račun za:
1. dobave blaga ali storitev, ki jih je opravil drugemu davč‑
nemu zavezancu ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec;
2. dobave blaga iz tretjega in četrtega odstavka 20. člena
tega zakona;
3. dobave blaga, opravljene pod pogoji iz 46. člena tega
zakona;
4. vsako predplačilo, ki ga prejme, preden je opravljena
katera od dobav blaga iz 1., 2. in 3. točke tega odstavka;
5. vsako predplačilo, ki ga prejme od drugega davčnega
zavezanca ali pravne osebe, ki ni davčni zavezanec, preden
so storitve dokončane;
6. druge dobave blaga in storitev, ki jih je opravil na oze‑
mlju Slovenije.
(2) Račun iz prvega odstavka tega člena izda davčni za‑
vezanec, lahko pa ga izda tudi kupec blaga ali naročnik storitev
ali tretja oseba v imenu in za račun davčnega zavezanca pod
pogoji, ki jih predpiše minister, pristojen za finance.
(3) Davčni zavezanec, ki na ozemlju Slovenije opravi več
posameznih dobav blaga ali storitev, lahko izda skupni račun
pod pogoji, ki jih predpiše minister, pristojen za finance.
(4) Kot račun se šteje tudi vsak dokument oziroma sporo‑
čilo, ki spreminja prvotni račun in se nanj nedvoumno nanaša.
82. člen
(obvezni podatki na računu)
Davčni zavezanec, ki izda račun v skladu z 81. členom
tega zakona, mora na računu navesti naslednje podatke:
1. datum izdaje računa;
2. zaporedno številko, ki omogoča identifikacijo računa;
3. identifikacijsko številko za DDV, pod katero je davčni
zavezanec dobavil blago ali storitev;
4. identifikacijsko številko za DDV kupca oziroma naroč‑
nika, pod katero je kupec ali naročnik prejel dobavo blaga ali
storitev, za katero je dolžan plačati DDV, ali je prejel dobavo
blaga v skladu s 46. členom tega zakona;
5. ime in naslov davčnega zavezanca in njegovega kupca
ali naročnika;
6. količino in vrsto dobavljenega blaga oziroma obseg in
vrsto opravljenih storitev;
7. datum, ko je bila opravljena dobava blaga, ali datum,
ko je bila storitev opravljena oziroma končana, ali datum, ko
je bilo opravljeno predplačilo iz 4. in 5. točke prvega odstavka
81. člena tega zakona, če se ta datum lahko določi in je različen
od datuma izdaje računa;
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8. davčno osnovo, od katere se obračuna DDV po posa‑
mezni stopnji oziroma na katero se nanaša oprostitev, ceno na
enoto brez DDV ter kakršnakoli znižanja cen in popuste, ki niso
vključeni v ceno na enoto;
9. stopnjo DDV;
10. znesek DDV, razen v primerih, kjer se uporablja po‑
sebna ureditev, za katero ta zakon ta podatek izključuje;
11. v primeru oprostitve DDV ali, če je plačnik DDV kupec
ali naročnik, veljavno določbo Direktive Sveta 2006/112/ES
ali ustrezni člen tega zakona ali drugo sklicevanje, ki kaže na
to, da je dobava blaga ali storitev oproščena DDV ali predmet
obrnjene davčne obveznosti;
12. v primeru dobave novega prevoznega sredstva, opra‑
vljene v skladu s pogoji iz 1. in 2. točke 46. člena tega zakona,
značilnosti, kot so opredeljene v tretjem odstavku 3. člena tega
zakona;
13. v primeru uporabe posebne ureditve za potovalne
agencije, sklicevanje na veljavno določbo Direktive Sveta
2006/112/ES ali ustrezni člen tega zakona ali drugo sklicevanje,
ki kaže na to, da je bila uporabljena posebna ureditev;
14. v primeru uporabe ene od posebnih ureditev za rablje‑
no blago, umetniške predmete, zbirke ali starine, sklicevanje
na veljavno določbo Direktive Sveta 2006/112/ES ali ustrezni
člen tega zakona ali drugo sklicevanje, ki kaže na to, da je bila
uporabljena posebna ureditev;
15. če je oseba, ki je dolžna plačati DDV, davčni zastopnik
za namene drugega odstavka 76. člena tega zakona, identifika‑
cijsko številko za DDV davčnega zastopnika, skupaj z njegovim
imenom in naslovom.
83. člen
(poenostavljeni računi)
(1) Davčni zavezanec, ki izda račun za opravljeno dobavo
blaga ali storitev na ozemlju Slovenije in izda račun v skladu
s 6. točko prvega odstavka 81. člena tega zakona, mora na
računu navesti naslednje podatke:
1. datum izdaje;
2. zaporedno številko, ki omogoča identifikacijo računa;
3. ime in naslov davčnega zavezanca in identifikacijsko
številko za DDV, pod katero je opravil dobavo blaga ali stori‑
tev;
4. količino in vrsto dobavljenega blaga oziroma obseg in
vrsto opravljenih storitev;
5. prodajno vrednost blaga oziroma storitve z vključenim
DDV ter
6. znesek vračunanega DDV.
(2) Če davčni zavezanec opravlja dobavo blaga ali sto‑
ritev po različnih davčnih stopnjah, mora prodajno vrednost z
vključenim DDV izkazati ločeno po davčnih stopnjah in izkazati
ločeno tudi vrednost DDV.
(3) Če davčni zavezanec opravi dobavo blaga oziroma
storitev, za katero je predpisana oprostitev plačila DDV, se
mora na računu sklicevati na veljavno določbo Direktive Sveta
2006/112/ES, ustrezni člen tega zakona ali drug sklic, ki kaže
na to, da je dobava blaga ali storitev oproščena plačila DDV.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena, lahko prejemnik
blaga oziroma storitev, ki ni zavezanec za DDV, zahteva, da
mu davčni zavezanec izda račun v skladu z 82. členom tega
zakona, če prejemnik potrebuje tak račun zaradi uveljavljanja
ugodnosti v skladu s tem zakonom (na primer po 54. členu
tega zakona).
84. člen
(posebne določbe)
(1) Znesek na računu je lahko izkazan v katerikoli valuti,
s tem da mora biti znesek DDV, ki ga je treba plačati, izražen
v eurih.
(2) Račun se lahko izda v papirni obliki, lahko pa tudi v
elektronski obliki, če s tem soglaša kupec oziroma naročnik in
če je zajamčena pristnost izvora in celovitost vsebine.
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(3) Račun se lahko izda v elektronski obliki v skladu s
predpisi, ki določajo elektronsko poslovanje, če so izpolnjeni
naslednji pogoji:
– zagotovljena mora biti avtentičnost izvirnika računa,
tako da prejemnik računa lahko ugotovi, da je tak račun resnič‑
no poslal izdajatelj računa;
– iz elektronskega sporočila morata biti razvidna čas in
kraj odpošiljanja in prejema računa;
– zagotovljena mora biti integriteta računa, tako da upo‑
rabljena tehnologija in postopki v zadostni meri onemogočajo
spremembo podatkov na računu.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek se račun za namene
DDV lahko pošlje ali je dan na razpolago na elektronski način
z elektronsko izmenjavo podatkov (EDI), če je zajamčena av‑
tentičnost izvora in integriteta vsebine.
(5) Davčni zavezanec, ki istemu prejemniku na elektronski
način pošlje ali da na razpolago sveženj z več računi, lahko
podatke, ki so skupni posameznim računom, navede samo
enkrat, če so za vsak račun dostopne vse informacije.
(6) Minister, pristojen za finance, lahko določi izjeme od
obveznosti izdajanja računov, če se podatki o prodaji blaga
oziroma storitev lahko zagotovijo na drug način in ni ogrožen
nadzor nad izvajanjem tega zakona.
4. Knjigovodstvo
85. člen
(splošne obveznosti)
(1) Vsak davčni zavezanec mora v svojem knjigovodstvu
zagotoviti dovolj podrobne podatke, da omogočijo pravilno in
pravočasno obračunavanje DDV in nadzor davčnega organa
nad obračunavanjem in plačevanjem DDV.
(2) Vsak davčni zavezanec mora voditi evidenco o blagu,
ki ga je odposlal ali odpeljal, sam ali druga oseba za njegov
račun, z ozemlja Slovenije v drugo državo članico, za namene
transakcij iz točk f), g) in h) drugega odstavka 9. člena tega
zakona.
(3) Vsak davčni zavezanec mora v svojem knjigovodstvu
zagotoviti dovolj podrobne podatke, da omogočijo identifikacijo
blaga, ki mu ga odpošlje iz druge države članice davčni zave‑
zanec, identificiran za DDV v tej drugi državi članici, ali druga
oseba za njegov račun, v zvezi s katerim je bila opravljena ce‑
nitev ali delo na tem blagu v skladu s točko c) prvega odstavka
28. člena tega zakona.
86. člen
(posebne obveznosti v zvezi s hrambo računov)
(1) Vsak davčni zavezanec mora zagotoviti hrambo kopij
računov, ki jih izda sam, ali njegov kupec ali naročnik ali tretja
oseba v njegovem imenu in za njegov račun, ter vseh računov,
ki jih je prejel.
(2) Če se davčni zavezanec, ki ima sedež na ozemlju
Slovenije odloči, da kopije računov, ki jih je izdal, in račune, ki
jih je prejel, hrani zunaj ozemlja Slovenije, mora predhodno o
tem obvestiti davčni organ.
(3) Davčni zavezanec lahko račune hrani tudi v elektron‑
ski obliki, če je davčnemu organu zagotovljen dostop do tako
shranjenih podatkov, in če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– podatki, vsebovani v elektronskem dokumentu ali zapi‑
su, so dosegljivi in primerni za poznejšo uporabo,
– podatki so shranjeni v obliki, v kateri so bili oblikovani,
poslani ali prejeti,
– iz shranjenega elektronskega sporočila je mogoče ugo‑
toviti, od kod izvira, komu je bilo poslano ter čas in kraj njego‑
vega pošiljanja ali prejema, in
– uporabljena tehnologija in postopki v zadostni meri
onemogočajo spremembo ali izbris podatkov, oziroma obstaja
zanesljivo jamstvo glede nespremenljivosti podatkov oziroma
sporočil.
(4) V celotnem obdobju hrambe mora davčni zavezanec
zagotoviti pristnost izvora in celovitost vsebine hranjenih raču‑
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nov, kakor tudi njihovo čitljivost. Podatkov na računih iz tretjega
in četrtega odstavka 84. člena tega zakona ni dovoljeno spre‑
minjati in morajo ostati čitljivi v celotnem obdobju hrambe.
(5) Davčni zavezanec mora zagotoviti hrambo računov, ki
se nanašajo na dobave blaga ali storitev na ozemlju Slovenije,
ter računov, ki jih prejmejo od davčnih zavezancev, ki imajo
sedež na ozemlju Slovenije, najmanj 10 let po poteku leta, na
katero se računi nanašajo.
(6) Ne glede na peti odstavek tega člena, mora davč‑
ni zavezanec zagotoviti hrambo računov, ki se nanašajo na
nepremičnine, najmanj 20 let po poteku leta, na katero se
nanašajo.
(7) Določbe tega člena se nanašajo tudi na račune, ki jih
davčni zavezanec prejme od oseb iz prvega in drugega odstav‑
ka 94. člena tega zakona.
5. Obračun DDV
87. člen
(vsebina obračuna)
(1) Vsak davčni zavezanec mora davčnemu organu pre‑
dložiti obračun DDV, ki mora vsebovati vse podatke, potrebne
za izračun davka, za katerega je nastala obveznost obračuna,
in za odbitke, kakor tudi skupno vrednost transakcij v zvezi z
obračunanim davkom in opravljenimi odbitki ter vrednost vseh
oproščenih transakcij.
(2) Poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena mora
davčni zavezanec v obračun DDV za posamično davčno obdo‑
bje izkazati še naslednje podatke:
a) skupno vrednost dobav blaga, brez DDV, iz 46. člena
tega zakona, za katere je nastala obveznost obračuna DDV v
tem davčnem obdobju;
b) skupno vrednost dobav blaga, brez DDV, iz tretjega,
četrtega in desetega odstavka 20. člena tega zakona, opra‑
vljenih na ozemlju druge države članice, za katere je nastala
obveznost obračuna DDV v tem davčnem obdobju, če se blago
odpošlje ali odpelje iz Slovenije;
c) skupno vrednost pridobitev blaga znotraj Skupnosti ali
transakcij, ki se tako obravnavajo, brez DDV, iz 12. in 13. člena
tega zakona, ki so bile opravljene v Sloveniji in za katere je v
tem davčnem obdobju nastala obveznost obračuna DDV;
d) skupno vrednost dobav blaga, brez DDV, iz tretjega,
četrtega in desetega odstavka 20. člena tega zakona, ki so bile
opravljene v Sloveniji in za katere je v tem davčnem obdobju
nastala obveznost obračuna DDV, če se blago odpošlje ali
odpelje iz druge države članice;
e) skupno vrednost dobav blaga, brez DDV, opravljenih v
Sloveniji, za katere je plačnik DDV davčni zavezanec v skladu
s 4. točko prvega odstavka 76. člena tega zakona in za katere
je nastala obveznost obračuna DDV v tem davčnem obdobju;
f) skupno vrednost opravljenih storitev, brez DDV iz pr‑
vega odstavka 25. člena tega zakona, za katere je nastala
obveznost obračuna DDV v tem davčnem obdobju;
g) skupno vrednost opravljenih dobav blaga in storitev,
za katere je prejemnik plačnik DDV v skladu s 76.a členom
tega zakona.
88. člen
(predložitev obračuna DDV)
(1) Če ni s tem zakonom drugače določeno, mora davčni
zavezanec obračun DDV predložiti davčnemu organu do za‑
dnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku davč‑
nega obdobja.
(2) Davčni zavezanec mora predložiti obračun DDV ne
glede na to, ali je za davčno obdobje, za katero predloži obra‑
čun, dolžan plačati DDV.
(3) Davčni zavezanec, ki opravlja transakcije znotraj
Skupnosti, in je dolžan predložiti rekapitulacijsko poročilo iz
90. člena tega zakona, mora predložiti obračun DDV do 20. dne
naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja.
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(4) V roku iz prvega odstavka tega člena mora obračun
DDV predložiti tudi:
a) oseba, ki mora v skladu z 2. do 4. točko prvega od‑
stavka, drugim in tretjim odstavkom 76. člena tega zakona
plačati DDV namesto davčnega zavezanca, ki nima sedeža
v Sloveniji;
b) pravna oseba, ki ni davčni zavezanec in mora plačati
DDV za pridobitve blaga znotraj Skupnosti iz točke 2. a) prvega
odstavka 3. člena tega zakona;
c) oseba, ki je identificirana za namene DDV, in pridobi
novo prevozno sredstvo znotraj Skupnosti iz točke 2. b) prvega
odstavka 3. člena tega zakona;
d) oseba, ki pridobi trošarinske izdelke znotraj Skupnosti
iz točke 2.c) prvega odstavka 3. člena tega zakona.
(5) V primeru prenehanja identifikacije za namene DDV je
davčni zavezanec dolžan predložiti obračun DDV do zadnjega
delovnega dne naslednjega meseca po poteku meseca, v ka‑
terem je prenehala identifikacija za namene DDV.
(6) Davčni zavezanec, ki mu preneha status podjetnika ali
zasebnika z dnem začetka postopka osebnega stečaja, mora
predložiti obračun DDV na način in v roku iz drugega stavka
sedmega odstavka tega člena.
(7) Davčni zavezanec, nad katerim je bil začet postopek
prisilne poravnave oziroma postopek likvidacije, mora predložiti
obračun DDV davčnemu organu v 20 dneh po poteku davčne‑
ga obdobja. Davčni zavezanec, nad katerim je bil začet stečajni
postopek, je dolžan predložiti obračun DDV davčnemu organu
najpozneje v 60 dneh po poteku davčnega obdobja.
(8) Ob končanju postopka likvidacije oziroma stečajnega
postopka mora davčni zavezanec predložiti obračun DDV na
dan poteka davčnega obdobja.
(9) V primeru smrti davčnega zavezanca mora pooblašče‑
nec za zastopanje ali pravni naslednik davčnega zavezanca
ali skrbnik njegovega premoženja, kot je določen v skladu z
zakonom, ki ureja davčni postopek, obračun DDV predložiti
davčnemu organu v 60 dneh po smrti davčnega zavezanca.
(10) Davčni zavezanec, ki prvič predlaga obračun DDV,
mora obračunu priložiti tudi seznam prejetih in izdanih računov,
ki so bili podlaga za sestavo obračuna DDV.
(11) Davčni zavezanec mora obračun DDV predložiti v
elektronski obliki.
88.a člen
(rok predložitve obračuna DDV na podlagi odločitve
davčnega organa)
(1) Davčni zavezanec mora predložiti obračun DDV za
davčno obdobje in v roku, ki ga s sklepom določi davčni organ,
če v inšpekcijskem nadzoru ugotovi, da obstaja utemeljen sum,
da obračunani DDV od določene dobave ne bo plačan. Ta rok
ne sme biti krajši od 2 dni od dneva, ko je davčni organ vročil
sklep zavezancu.
(2) Pritožba zoper sklep iz prejšnjega odstavka ne zadrži
njegove izvršitve.
(3) Davčni zavezanec, kateremu je davčni organ s skle‑
pom iz prvega odstavka tega člena naložil krajše davčno ob‑
dobje, kot je določeno v 89. členu tega zakona, mora v roku iz
prvega odstavka 88. člena tega zakona predložiti obračun DDV
za preostanek davčnega obdobja.
89. člen
(davčno obdobje)
(1) Če ni s tem zakonom drugače določeno, je davčno
obdobje koledarski mesec.
(2) Za davčnega zavezanca, ki je v preteklem koledar‑
skem letu dosegel obdavčljiv promet blaga oziroma storitev
v vrednosti do vključno 210.000 eurov, je davčno obdobje
koledarsko trimesečje, razen če opravlja transakcije znotraj
Skupnosti in je dolžan predložiti rekapitulacijsko poročilo iz
90. člena tega zakona.
(3) Za davčnega zavezanca, ki pridobi identifikacijsko šte‑
vilko za DDV je, ne glede na vrednost pričakovanega prometa,
prvih 12 mesecev davčno obdobje koledarski mesec.
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(4) Za davčnega zavezanca, ki nima sedeža v Sloveniji,
in za osebe iz četrtega odstavka 88. člena tega zakona je
davčno obdobje koledarski mesec.
(5) Za davčnega zavezanca nad katerim se začne po‑
stopek prisilne poravnave, postopek likvidacije ali stečajni
postopek, se davčno obdobje konča na dan pred začetkom
postopka prisilne poravnave, postopka likvidacije ali stečaj‑
nega postopka.
(6) Ob končanju postopka likvidacije se davčno obdobje
konča na dan pred sprejetjem sklepa o razdelitvi premoženja
oziroma na dan pred sprejetjem sklepa o končanju postopka
prisilne likvidacije.
(7) Ob končanju stečajnega postopka se davčno ob‑
dobje konča na dan pred sprejetjem sklepa o končanju
stečajnega postopka.
(8) V primeru smrti davčnega zavezanca se davčno ob‑
dobje konča z dnem smrti davčnega zavezanca. Če se opra‑
vljanje dejavnosti po smrti davčnega zavezanca nadaljuje,
se davčno obdobje konča z dnem prenehanja opravljanja
dejavnosti tega davčnega zavezanca.
(9) Promet blaga oziroma storitev iz drugega odstavka
tega člena je promet, ki je izkazan v obračunih DDV za pre‑
teklo koledarsko leto.
6. Rekapitulacijsko poročilo
90. člen
(obveznost predložitve rekapitulacijskega poročila)
(1) Vsak davčni zavezanec, identificiran za DDV, mora
davčnemu organu predložiti rekapitulacijsko poročilo o:
a) pridobiteljih blaga, identificiranih za DDV, katerim je do‑
bavil blago pod pogoji iz 1. in 4. točke 46. člena tega zakona;
b) osebah, identificiranih za DDV, katerim je dobavil
blago, ki mu je bilo dobavljeno na način pridobitve blaga
znotraj Skupnosti v skladu s četrtim odstavkom 23. člena
tega zakona;
c) davčnih zavezancih in pravnih osebah, ki niso davčni
zavezanci, so pa identificirane za DDV, katerim je opravil
storitve, ki niso storitve, ki bi bile oproščene plačila DDV
v državi članici, v kateri je transakcija obdavčljiva, in za
katere je prejemnik storitev dolžan plačati DDV v skladu s
196. členom Direktive Sveta 2006/112/ES.
(2) V rekapitulacijskem poročilu mora davčni zaveza‑
nec navesti naslednje podatke:
a) identifikacijsko številko za DDV, pod katero je opravil
dobavo blaga pod pogoji iz 1. točke 46. člena tega zakona
in pod katero je opravil obdavčljive storitve v skladu s prvim
odstavkom 25. člena tega zakona;
b) identifikacijsko številko za DDV osebe, ki pridobiva
blago ali prejema storitve v drugi državi članici, in pod katero ji
je bilo blago dobavljeno oziroma so ji bile storitve opravljene;
c) identifikacijsko številko za DDV, pod katero je opra‑
vil prenos blaga iz 4. točke 46. člena tega zakona v drugo
državo članico, in številko, pod katero je identificiran v tej
drugi državi članici, v kateri se je odpošiljanje ali prevoz
blaga končal;
d) za vsako osebo, ki pridobiva blago ali prejema sto‑
ritve, skupno vrednost dobav blaga in skupno vrednost sto‑
ritev, ki jih je opravil;
e) za dobave, ki vključujejo prenos blaga v drugo dr‑
žavo članico iz 4. točke 46. člena tega zakona, skupno
vrednost teh dobav, določeno v skladu s četrtim odstavkom
36. člena tega zakona;
f) vrednost popravkov, opravljenih na podlagi drugega
in tretjega odstavka 39. člena tega zakona.
(3) Vrednost iz točke d) prejšnjega odstavka se prijavi
za koledarski mesec, v katerem je nastala obveznost obra‑
čuna DDV, vrednost iz točke f) prejšnjega odstavka se prijavi
za koledarski mesec, v katerem je pridobitelj obveščen o
popravku.
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91. člen
(posebni podatki v rekapitulacijskem poročilu)
(1) Pri pridobitvah blaga znotraj Skupnosti iz četrtega
odstavka 23. člena tega zakona mora davčni zavezanec v re‑
kapitulacijskem poročilu jasno izkazati naslednje podatke:
a) številko, pod katero je identificiran za DDV v Sloveniji in
pod katero je opravil pridobitev in nadaljnjo dobavo blaga;
b) številko, pod katero je identificirana oseba, kateri je
opravil nadaljnjo dobavo v drugi državi članici;
c) za vsako osebo, kateri je bila opravljena nadaljnja
dobava, skupno vrednost, brez DDV, opravljenih dobav blaga
v drugi državi članici.
(2) Vrednost iz c) točke prvega odstavka tega člena se
prijavi za koledarski mesec, v katerem je nastala obveznost
obračuna DDV.
92. člen
(obdobje poročanja in predložitev rekapitulacijskega poročila)
(1) Rekapitulacijsko poročilo se sestavi za vsak koledarski
mesec.
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka mora davčni zave‑
zanec predložiti davčnemu organu do 20. dne naslednjega
meseca po poteku davčnega obdobja.
(3) Rekapitulacijsko poročilo davčni zavezanec predloži v
elektronski obliki oziroma z elektronskim prenosom datoteke.
92.a člen
(obdobje poročanja, predložitev in vsebina poročila o dobavi
blaga in storitev po 76.a členu tega zakona)
(1) Davčni zavezanec, ki opravlja dobave blaga in storitev,
za katere je prejemnik plačnik DDV v skladu s 76.a členom
tega zakona sestavi poročilo o teh dobavah za vsak koledarski
mesec.
(2) Davčni zavezanec iz prejšnjega odstavka mora davč‑
nemu organu predložiti poročilo o dobavah do zadnjega delov‑
nega dne naslednjega meseca po poteku koledarskega mese‑
ca. Davčni zavezanec mora predložiti poročilo ne glede na to,
ali je v koledarskem mesecu, za katerega predlaga poročilo,
opravil zadevne dobave.
(3) V poročilu iz prvega odstavka tega člena mora izkazati
naslednje podatke:
a) številko, pod katero je identificiran za namene DDV
in pod katero je opravil dobavo blaga ali storitev, za katero je
prejemnik plačnik DDV v skladu s 76.a členom tega zakona;
b) številko, pod katero je identificiran prejemnik teh dobav;
c) za vsakega prejemnika, kateremu je bila opravljena
taka dobava, skupno vrednost teh dobav, brez DDV.
(4) Poročilo iz prvega odstavka tega člena davčni zave‑
zanec predloži v elektronski obliki.
7. Obveznosti glede nekaterih transakcij pri uvozu
in izvozu
93. člen
(uporaba tega zakona za blago, uvoženo s tretjih ozemelj
oziroma izvoženo na tretja ozemlja)
(1) Blago iz 2. točke 18. člena tega zakona, ki se uvaža v
Slovenijo s tretjega ozemlja, ki je sicer sestavni del carinskega
območja Skupnosti, vendar zanj v skladu s 1. členom tega za‑
kona ne veljajo splošna pravila obdavčevanja dobav in nabav
blaga znotraj Skupnosti, se obravnava v Sloveniji v skladu z
drugim do četrtim odstavkom tega člena.
(2) Formalnosti, ki se nanašajo na vnos blaga iz prvega
odstavka tega člena v Skupnost, so določene z evropskimi
carinskimi predpisi, ki urejajo uvoz blaga na carinsko območje
Skupnosti.
(3) Če je namembni kraj pri prevozu ali pošiljanju blaga iz
prvega odstavka tega člena v drugi državi članici, kot je država
članica, v kateri je blago vneseno v Skupnost, se blago prevaža
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znotraj Skupnosti v skladu z določbami evropskih carinskih
predpisov, ki urejajo notranji tranzitni postopek, vendar le, če
je v skladu s temi predpisi za to blago ob vnosu v Skupnost
vložena tranzitna deklaracija.
(4) Če je za blago iz prvega odstavka tega člena v trenutku
vnosa v Skupnost začet postopek, zaradi katerega bi, če bi bilo
blago uvoženo v smislu 1. točke 18. člena tega zakona, zavezanec
za blago lahko uveljavil oprostitev iz prvega odstavka 57. člena
tega zakona, velja oprostitev iz prvega odstavka 57. člena tega
zakona tudi za blago iz prvega odstavka tega člena.
(5) Blago, razen blaga iz 1. točke 18. člena tega zakona,
ki se iz Slovenije pošlje na tretje ozemlje, ki je sicer sestavni del
carinskega območja Skupnosti, vendar zanj ne veljajo splošna
pravila obdavčevanja dobav in nabav blaga znotraj Skupnosti,
se obravnava v Sloveniji v skladu s šestim in sedmim odstav‑
kom tega člena.
(6) Formalnosti v zvezi z izvozom blaga iz petega od‑
stavka tega člena na tretje ozemlje so določene z evropskimi
carinskimi predpisi, ki urejajo izvoz blaga iz carinskega obmo‑
čja Skupnosti.
(7) Če je bilo blago začasno izvoženo na tretje ozemlje
z namenom, da bo ponovno uvoženo v Slovenijo, se za blago
iz petega odstavka tega člena upoštevajo določbe, ki sicer
urejajo obdavčitev oziroma oprostitev plačila DDV za ponovni
uvoz blaga, ki je bilo prvotno začasno izvoženo iz carinskega
območja Skupnosti.
XI. POSEBNE UREDITVE
1. Posebna ureditev za male davčne zavezance
94. člen
(oprostitev obračunavanja DDV)
(1) Davčni zavezanec je oproščen obračunavanja DDV, če
v obdobju zadnjih 12 mesecev ni presegel oziroma ni verjetno,
da bo presegel znesek 25.000 eurov obdavčljivega prometa.
(2) Obračunavanja DDV je oproščena tudi dobava blaga
in storitev v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske
dejavnosti, kot jo določajo predpisi o dohodnini, če se zanjo
dohodek ne ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in od‑
hodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov in, če
katastrski dohodek vseh članov kmečkega gospodinjstva za
zadnje koledarsko leto ne presega 7. 500 eurov. Za osnovno
kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost se kot davčni za‑
vezanec za namene tega zakona šteje eden od članov kmeč‑
kega gospodinjstva, zavezancev za dohodnino od dohodka
iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki ga
člani kmečkega gospodinjstva, zavezanci za dohodnino iz te
dejavnosti določijo za predstavnika.
(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega
člena, se lahko davčni zavezanec odloči za obračunavanje
DDV v skladu s tem zakonom. Davčni zavezanec mora izbiro
vnaprej priglasiti pristojnemu davčnemu uradu in jo uporabljati
najmanj 60 mesecev.
(4) Davčni zavezanec, ki uveljavlja oprostitev obračuna‑
vanja DDV v skladu s tem členom, nima pravice do odbitka
DDV v skladu s 63. členom tega zakona, niti ga ne sme izka‑
zovati na izdanih računih.
(5) Če povezane osebe opravljajo dobave blaga iste vrste
oziroma storitve iste narave, se za namene tega člena skupni zne‑
sek obdavčljivega prometa povezanih oseb v obdobju 12 mese‑
cev šteje kot znesek, ki ga vsaka povezana oseba doseže sama.
Za povezane osebe se štejejo osebe, ki so kot take določene v
predpisih o obdavčitvi dohodkov pravnih in fizičnih oseb.
(6) Iz posebne ureditve po tem členu so izvzete naslednje
transakcije:
a) dobave novih prevoznih sredstev, ki so opravljene pod
pogoji iz 2. točke 46. člena tega zakona;
b) dobave blaga in storitev, ki jih v Sloveniji opravi davčni
zavezanec, ki v Sloveniji nima sedeža.
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(7) Obdavčljivi promet iz prvega odstavka tega člena
obsega naslednje zneske, brez DDV:
– znesek obdavčenih dobav blaga in storitev;
– znesek transakcij, ki so oproščene v skladu z 52., 53.,
54. in 55. členom tega zakona;
– znesek transakcij z nepremičninami, finančnih transak‑
cij iz 4. točke 44. člena tega zakona ter zavarovalnih storitev,
razen če so te transakcije postranske transakcije.
(8) V obdavčljivi promet iz prejšnjega odstavka se ne
všteva odtujitev opredmetenih ali neopredmetenih osnovnih
sredstev.
2. Posebna ureditev za kmete
95. člen
(pavšalno nadomestilo)
(1) Davčni zavezanec iz drugega odstavka 94. člena tega
zakona ima ob dobavi kmetijskih in gozdarskih pridelkov ter
kmetijskih in gozdarskih storitev, ki so rezultat osnovne kmetij‑
ske in osnovne gozdarske dejavnosti, pravico do pavšalnega
nadomestila DDV (v nadaljnjem besedilu: pavšalno nadomesti‑
lo), pod pogoji in na način, določen s tem členom.
(2) Pravico do pavšalnega nadomestila imajo le tisti davč‑
ni zavezanci, ki opravijo dobave blaga in storitev iz prvega
odstavka tega člena davčnim zavezancem, ki morajo obraču‑
navati in plačevati DDV v skladu s tem zakonom.
(3) Davčni zavezanci – kupci blaga oziroma naročniki
storitev iz prvega odstavka tega člena, so dolžni plačilu za
opravljeno dobavo prišteti znesek pavšalnega nadomestila v
višini 8% od odkupne vrednosti.
(4) Davčni zavezanci iz tretjega odstavka tega člena imajo
pravico, da pavšalno nadomestilo odbijejo kot DDV pod pogoji,
določenimi s tem zakonom.
(5) Davčni zavezanci imajo pravico do pavšalnega na‑
domestila, če so predhodno pridobili dovoljenje davčnega or‑
gana. Imetnik dovoljenja mora za obdobje veljavnosti dovolje‑
nja sestaviti obračun pavšalnega nadomestila in ga predložiti
davčnemu organu do 31. januarja tekočega leta za preteklo
koledarsko leto.
(6) Podrobnejše določbe o pogojih in načinu izvajanja
tega člena izda minister, pristojen za finance.
96. člen
(priznavanje pavšalnega nadomestila v prometu z drugimi
državami članicami)
(1) Ne glede na prvi odstavek 95. člena tega zakona, ima
davčni zavezanec iz drugega odstavka 94. člena tega zakona,
ki izpolnjuje pogoje iz petega odstavka 95. člena tega zakona,
pravico do pavšalnega nadomestila tudi za dobavo blaga in
storitev iz prvega odstavka 95. člena, ki jo opravi davčnim
zavezancem v drugo državo članico ali davčnim zavezancem,
identificiranim za namene DDV v drugi državi članici.
(2) Davčni zavezanci‑kupci blaga oziroma naročniki stori‑
tev iz prvega odstavka tega člena so dolžni plačilu za opravlje‑
no dobavo prišteti znesek pavšalnega nadomestila v višini 4%
od odkupne vrednosti.
(3) Davčni zavezanci iz prejšnjega odstavka imajo pravico
do vračila pavšalnega nadomestila, ki so ga plačali imetniku
dovoljenja za uveljavljanje pravice do pavšalnega nadomesti‑
la, pri čemer se za priznavanje pravice do vračila pavšalnega
nadomestila smiselno upošteva 74. člen tega zakona.
(4) Minister, pristojen za finance, podrobneje določi izva‑
janje tega člena.
3. Posebna ureditev za potovalne agencije
97. člen
(storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj)
(1) Če potovalna agencija deluje v svojem imenu in če pri
zagotavljanju potovalnih zmogljivosti uporablja dobave blaga
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ali storitev drugih davčnih zavezancev, obračunava in plačuje
DDV v skladu s tem podpoglavjem.
(2) Določbe tega člena se ne nanašajo na potovalno
agencijo, ki deluje le kot posrednik (v imenu in za račun potni‑
ka) in za katero se pri določanju davčne osnove uporablja točka
c) šestega odstavka 36. člena tega zakona.
(3) V tem podpoglavju se organizatorji potovanj štejejo za
potovalne agencije.
(4) Transakcije v zvezi s potovanjem, ki jih opravi potoval‑
na agencija pod pogoji iz tega člena, se obravnavajo kot enotna
storitev, ki jo potovalna agencija opravi potniku.
(5) Storitev potovalne agencije je obdavčljiva v državi
članici, v kateri ima potovalna agencija sedež svoje dejavnosti
ali poslovno enoto, iz katere je opravila storitev.

8. »organizator prodaje na javni dražbi« pomeni kate‑
regakoli davčnega zavezanca, ki v okviru svoje ekonomske
dejavnosti ponuja blago za prodajo na javni dražbi z namenom,
da ga izroči najboljšemu ponudniku;
9. »principal organizatorja prodaje na javni dražbi« po‑
meni katerokoli osebo, ki preda blago organizatorju prodaje na
javni dražbi po pogodbi, na podlagi katere se plača provizija
na prodajo.
(2) Pogodba, na podlagi katere se plača provizija na
prodajo iz 9. točke prvega odstavka tega člena, mora določati,
da organizator prodaje ponudi blago za prodajo na javni dražbi
v svojem imenu, toda za račun svojega principala, in da mora
on izročiti blago v svojem imenu, toda za račun principala,
najboljšemu ponudniku na javni dražbi.

98. člen

4.a) Posebna ureditev za obdavčljive preprodajalce

(davčna osnova)
Davčna osnova in cena brez DDV, glede enotne stori‑
tve, ki jo opravi potovalna agencija, je razlika med celotnim
zneskom, brez DDV, ki ga plača potnik, in dejanskimi stroški
potovalne agencije za dobave blaga in storitev, ki jih opravijo
drugi davčni zavezanci, če je neposredni uporabnik teh storitev
potnik.
99. člen
(oproščene transakcije)
(1) Če so transakcije, ki jih potovalna agencija zaupa v iz‑
vedbo drugim davčnim zavezancem, opravljene zunaj Skupno‑
sti, se storitev potovalne agencije šteje kot oproščena storitev
posredovanja v skladu s 55. členom tega zakona.
(2) Če so transakcije iz prvega odstavka tega člena opra‑
vljene tako znotraj Skupnosti kot zunaj nje, je oproščen samo
tisti del storitev potovalne agencije, ki se nanaša na transakcije
zunaj Skupnosti.
100. člen
(odbitek in vračilo DDV)
Potovalna agencija nima v nobeni državi članici pravice
do odbitka DDV niti do vračila DDV, ki ji ga zaračunajo drugi
davčni zavezanci od transakcij, ki so jih nudili neposredno
potniku.
4. Posebna ureditev za rabljeno blago, umetniške
predmete, zbirke in starine
101. člen
(definicije)
(1) Za namene tega podpoglavja se uporabljajo naslednje
definicije:
1. »rabljeno blago« pomeni premično stvar, ki je primerna
za nadaljnjo uporabo taka, kot je, ali po popravilu, razen ume‑
tniških predmetov, zbirk ali starin in razen plemenitih kovin ali
dragega kamenja;
2. »umetniški predmeti« pomenijo predmete iz dela A
Priloge III, ki je priloga tega zakona in njegov sestavni del;
3. »zbirke« pomenijo predmete iz dela B Priloge III tega
zakona;
4. »starine« pomenijo predmete iz dela C Priloge III tega
zakona;
5. »plemenite kovine« so platina, zlato, paladij in srebro
ter zlitine plemenite kovine z drugo plemenito kovino;
6. »drago kamenje« so diamanti, rubini, safirji in smarag‑
di, obdelani ali neobdelani, če niso vdelani oziroma nanizani;
7. »obdavčljivi preprodajalec« pomeni kateregakoli davč‑
nega zavezanca, ki v okviru svoje ekonomske dejavnosti in z
namenom nadaljnje prodaje kupuje ali uvaža rabljeno blago,
umetniške predmete, zbirke ali starine, ne glede na to, ali ta
davčni zavezanec deluje v svojem imenu ali za račun druge
osebe, v skladu s pogodbo, na podlagi katere se plača provizija
na nakup ali prodajo;

102. člen
(splošno)
(1) Za dobave rabljenega blaga, umetniških predmetov,
zbirk in starin, ki jih opravijo obdavčljivi preprodajalci, se upora‑
blja posebna ureditev, po kateri se obdavčuje razlika v ceni, ki
jo doseže obdavčljivi preprodajalec v skladu s to ureditvijo.
(2) Ureditev iz prvega odstavka tega člena se ne upora‑
blja za dobavo novih prevoznih sredstev, opravljeno v skladu s
pogoji iz 1. in 2. točke 46. člena tega zakona.
103. člen
(pogoji za uporabo ureditve)
Za dobave blaga iz prvega odstavka 102. člena tega
zakona, ki jih opravi obdavčljivi preprodajalec, se posebna
ureditev uporablja, če mu je to blago v Skupnosti dobavila ena
od naslednjih oseb:
a) oseba, ki ni davčni zavezanec;
b) drug davčni zavezanec, kolikor je dobava blaga opro‑
ščena v skladu s 3. točko 44. člena tega zakona;
c) drug davčni zavezanec, ki je oproščen obračunavanja
DDV v skladu s posebno ureditvijo za male davčne zavezance,
če gre za osnovna sredstva;
d) drug obdavčljiv preprodajalec, kolikor je bila dobava
blaga obdavčena z DDV po posebni ureditvi.
104. člen
(davčna osnova)
(1) Davčna osnova za dobave blaga iz 102. člena tega
zakona je razlika v ceni, ki jo doseže obdavčljivi preprodajalec,
zmanjšana za znesek DDV, ki se nanaša na razliko v ceni.
(2) Razlika v ceni je enaka razliki med prodajno ceno,
ki jo zaračuna obdavčljivi preprodajalec za blago, in nabavno
ceno.
(3) »Prodajna cena« pomeni vse, kar predstavlja plačilo,
ki ga je ali ga bo obdavčljivi preprodajalec prejel od kupca ali
tretje osebe, vključno s subvencijami, neposredno povezanimi
s transakcijo, davki, taksami in drugimi dajatvami ter postran‑
skimi stroški, kot so provizije, stroški pakiranja, prevoza in za‑
varovanja, ki jih preprodajalec zaračuna kupcu, vključno z DDV,
razen zneskov iz šestega odstavka 36. člena tega zakona.
(4) »Nabavna cena« pomeni vse, kar predstavlja plačilo,
opredeljeno v drugem odstavku tega člena, ki ga je ali ga bo
prejel dobavitelj od obdavčljivega preprodajalca.
(5) Če je nabavna cena večja od prodajne cene zadevne‑
ga blaga, se šteje, da je davčna osnova enaka 0.
105. člen
(izbira posebne ureditve)
(1) Ne glede na 103. člen tega zakona, se lahko obdavčlji‑
vi preprodajalec odloči, da bo obračunaval DDV od dosežene
razlike v ceni tudi od naslednjih transakcij:
a) dobav umetniških predmetov, zbirk ali starin, ki jih
uvozi sam;
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b) dobav umetniških predmetov, ki mu jih dobavijo njihovi
avtorji ali njihovi pravni nasledniki;
c) dobav umetniških predmetov, ki mu jih dobavijo drugi
davčni zavezanci, ki niso obdavčljivi preprodajalci, če je bila
dobava obdavčena po nižji stopnji DDV v skladu z drugim
odstavkom 41. člena tega zakona.
(2) Obdavčljivi preprodajalec lahko kadarkoli pristojnemu
davčnemu organu predloži prijavo, da bo v primerih iz tega
člena, obračunaval DDV po posebni ureditvi. DDV po posebni
ureditvi začne obračunavati prvega dne prvega naslednjega
meseca po vložitvi prijave. Obdobje obračunavanja DDV po
tem členu ne sme biti krajše od dveh koledarskih let.
(3) Obdavčljivi preprodajalec obračunava DDV po tem
členu od davčne osnove, ki jo določi v skladu s 104. členom
tega zakona. Od dobav umetniških predmetov, zbirk oziroma
starin, ki jih je obdavčljivi preprodajalec uvozil sam, je nabavna
cena, ki se mora upoštevati pri izračunu razlike v ceni, enaka
davčni osnovi pri uvozu, določeni v skladu z 38. členom tega
zakona, povečani za DDV, ki ga je dolžan plačati ali ga je plačal
pri uvozu.
106. člen
(uporaba splošne ureditve)
(1) Obdavčljivi preprodajalec lahko uporablja splošno ure‑
ditev za vsako dobavo, za katero velja posebna ureditev.
(2) Če obdavčljivi preprodajalec uporabi splošno ureditev
za dobavo umetniškega predmeta, zbirateljskega predmeta
ali starine, ki jo je sam uvozil, ima pravico, da od DDV, ki ga
je dolžan plačati, odbije DDV, ki ga je dolžan plačati ali ga je
plačal pri uvozu tega blaga.
(3) Če obdavčljivi preprodajalec uporabi splošno ureditev
za dobavo umetniškega predmeta, ki mu ga dobavi avtor ali
njegov pravni naslednik ali davčni zavezanec, ki ni obdavčljivi
preprodajalec, ima pravico, da od DDV, ki ga je dolžan plačati,
odbije DDV, ki ga je dolžan plačati ali ga je plačal v zvezi z
umetniškim predmetom, ki mu je bil dobavljen.
(4) Pravica do odbitka nastane, ko nastane obveznost za
obračun davka od dobave, za katero se obdavčljivi preproda‑
jalec odloči uporabiti splošno ureditev DDV.
107. člen
(oprostitve)
Kadar se dobave rabljenega blaga, umetniških predme‑
tov, zbirk in starin, ki so predmet posebne ureditve, opravijo pod
pogoji iz 52., 53., 54. ali 75. člena tega zakona, so te dobave
oproščene plačila DDV.
108. člen
(odbitek vstopnega DDV)
(1) Obdavčljivi preprodajalec, ki za dobave blaga upora‑
blja posebno ureditev, ne sme od DDV, ki ga je dolžan plačati,
odbiti DDV, ki ga je dolžan plačati ali ga je plačal:
a) za umetniške predmete, zbirke ali starine, ki jih je sam
uvozil;
b) za umetniške predmete, ki so mu jih ali mu jih bodo
dobavili avtorji ali njihovi pravni nasledniki;
c) za umetniške predmete, ki mu jih je ali mu jih bo dobavil
davčni zavezanec, ki ni obdavčljivi preprodajalec.
(2) Davčni zavezanec od DDV, ki ga je dolžan plačati, ne
sme odbiti DDV, ki ga je dolžan plačati ali ga je plačal za blago,
ki mu ga je ali mu ga bo dobavil obdavčljivi preprodajalec, če
se za dobave tega blaga, ki jih opravi obdavčljivi preprodajalec,
uporabi posebna ureditev.
109. člen
(knjigovodstvo)
Obdavčljivi preprodajalec, ki uporablja splošno ureditev in
posebno ureditev, mora v svojem knjigovodstvu ločeno izkazo‑
vati transakcije za vsako ureditev posebej.
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110. člen
(izkazovanje DDV na računih)
Obdavčljivi preprodajalec na računih, ki jih izdaja, ne
sme posebej izkazati DDV od dobav blaga, za katere uporabi
posebno ureditev.
4.b) Posebna ureditev za prodajo na javni dražbi
111. člen
(splošno)
(1) Za dobave rabljenega blaga, umetniških predmetov,
zbirk ali starin, ki jih opravi organizator prodaje na javni dražbi
v svojem imenu in za račun oseb iz 112. člena tega zakona v
skladu s pogodbo, na podlagi katere se plača provizija od pro‑
daje tega blaga na javni dražbi, se uporablja posebna ureditev,
po kateri se obdavčuje razlika v ceni, ki jo doseže organizator
prodaje na javni dražbi.
(2) Ureditev iz prvega odstavka tega člena se ne upora‑
blja za dobavo novih prevoznih sredstev, opravljeno v skladu s
pogoji iz 1. in 2. točke 46. člena tega zakona.
112. člen
(pogoji za uporabo posebne ureditve)
Ta posebna ureditev se uporabi za dobave, ki jih organi‑
zator prodaje na javni dražbi opravi v svojem imenu za račun
naslednjih oseb:
a) osebe, ki ni davčni zavezanec;
b) drugega davčnega zavezanca, če je dobava blaga, ki
jo opravi ta davčni zavezanec v skladu s pogodbo, na podlagi
katere se plača provizija od prodaje, oproščena v skladu s 3.
točko 44. člena tega zakona;
c) drugega davčnega zavezanca, če dobava blaga, ki
jo opravi ta davčni zavezanec v skladu s pogodbo, na podla‑
gi katere se plača provizija od prodaje, izpolnjuje pogoje za
oprostitev za male davčne zavezance, in vključuje osnovana
sredstva;
d) obdavčljivega preprodajalca, če je dobava blaga, ki
jo opravi ta obdavčljivi preprodajalec v skladu s pogodbo, na
podlagi katere se plača provizija od prodaje, predmet DDV po
posebni ureditvi.
113. člen
(trenutek opravljene dobave)
Šteje se, da je dobava blaga davčnemu zavezancu, ki je
organizator prodaje na javni dražbi, opravljena takrat, ko se
blago proda na javni dražbi.
114. člen
(davčna osnova)
(1) Davčna osnova za vsako dobavo blaga po tej ureditvi je
skupni znesek, ki ga organizator prodaje na javni dražbi zaraču‑
na kupcu v skladu s 116. členom tega zakona, zmanjšan za:
a) neto znesek, določen v skladu z drugim odstavkom
tega člena, ki ga je ali ga bo plačal organizator prodaje na javni
dražbi svojemu naročniku prodaje;
b) znesek DDV, ki ga je dolžan plačati organizator prodaje
na javni dražbi od svoje provizije.
(2) Neto znesek, ki ga je ali ga bo plačal organizator
prodaje na javni dražbi svojemu naročniku prodaje, je enak
razliki med ceno blaga, doseženo na javni dražbi, in zneskom
provizije, ki jo pridobi ali jo bo pridobil organizator prodaje na
javni dražbi od svojega naročnika prodaje v skladu s pogodbo,
na podlagi katere se plača provizija od prodaje.
115. člen
(knjigovodstvo)
(1) Organizatorji prodaje na javni dražbi, ki dobavljajo
blago pod pogoji iz 111. in 112. člena tega zakona, morajo v
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svojem knjigovodstvu na prehodnih postavkah izkazati nasle‑
dnje zneske:
a) zneske, ki so jih ali jih bodo prejeli od kupcev blaga;
b) zneske, ki so jih ali jih bodo nakazali (plačali) naročni‑
kom prodaje blaga.
(2) Zneski iz prvega odstavka tega člena morajo biti
ustrezno utemeljeni.
116. člen
(izdaja računa)
(1) Organizator prodaje na javni dražbi mora kupcu izdati
račun, na katerem mora izkazati naslednje podatke:
a) ceno blaga, doseženo na dražbi;
b) davke, takse in druge dajatve;
c) postranske stroške, kot so provizije, stroški pakiranja,
prevoza in zavarovanja, ki jih organizator zaračuna kupcu
blaga.
(2) Na računu iz prvega odstavka tega člena ne sme
ločeno izkazati DDV.
117. člen
(obveznost izdaje obračuna)
(1) Organizator prodaje na javni dražbi, kateremu je bilo
blago izročeno po pogodbi, na podlagi katere se plača provizija
od prodaje na javni dražbi, mora svojemu naročniku prodaje
izdati obračun. Obračun mora izkazovati znesek transakcije,
to je ceno blaga, doseženo na dražbi, zmanjšano za znesek
provizije, ki jo je ali jo bo prejel od naročnika prodaje.
(2) Obračun iz prvega odstavka tega člena se prizna kot
račun, ki ga mora naročnik prodaje, če je davčni zavezanec, iz‑
dati organizatorju prodaje na javni dražbi v skladu z 81. členom
tega zakona.
5. Posebna ureditev za investicijsko zlato
118. člen
(definicije)
(1) Po tej ureditvi izraz »investicijsko zlato« pomeni:
a) zlato v obliki palic ali ploščic z maso, ki jo sprejemajo
trgi plemenitih kovin, čistine, ki je enaka ali večja od 995 tiso‑
čink, predstavljeno z vrednostnimi papirji ali ne, razen majhnih
palic ali ploščic z maso manj kot 1 g;
b) zlate kovance:
– s čistino, enako ali večjo od 900 tisočink,
– skovane po letu 1800,
– ki so ali so bili zakonito plačilno sredstvo v državi po‑
rekla in
– ki se običajno prodajo po ceni, ki ne presega za več
kot 80% vrednosti zlata na odprtem trgu, vsebovanega v ko‑
vancih.
(2) Po tej ureditvi se šteje, da se taki kovanci ne prodajajo
v zbirateljske namene.
119. člen
(oprostitve)
Plačila DDV so oproščene:
– dobave, pridobitve znotraj Skupnosti in uvoz investicij‑
skega zlata, vključno z investicijskim zlatom, ki ga predstavljajo
potrdila za alocirano ali nealocirano zlato ali s katerimi se trguje
na računih za zlato, predvsem posojila v zlatu in zamenjalni
(swap) posli, ki vključujejo lastninsko pravico ali terjatve v zve‑
zi z investicijskim zlatom, kot tudi transakcije z investicijskim
zlatom, ki vključujejo terminske posle in terminske pogodbe,
ki pripeljejo do prenosa lastninske pravice ali terjatve v zvezi z
investicijskim zlatom;
– storitve posrednikov, ki delujejo v imenu in za račun
drugega, kadar posredujejo pri dobavah investicijskega zlata
za svojega principala.
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120. člen
(izbira obdavčitve)
(1) Ne glede na 119. člen tega zakona, imajo davčni
zavezanci, ki proizvajajo investicijsko zlato ali predelujejo ka‑
kršnokoli zlato v investicijsko zlato, pravico, da se odločijo
za obdavčitev investicijskega zlata, če ga dobavijo drugemu
davčnemu zavezancu.
(2) Pravico, da se odločijo za obdavčitev investicijskega
zlata iz točke a) prvega odstavka 118. člena tega zakona imajo
tudi davčni zavezanci, ki v okviru svoje dejavnosti običajno
dobavljajo zlato drugemu davčnemu zavezancu za industrijske
namene.
(3) Če se dobavitelj iz prvega ali drugega odstavka tega
člena odloči za obdavčitev, ima pravico do izbire za obdavči‑
tev tudi posrednik za storitve iz druge alineje 119. člena tega
zakona.
(4) Podrobnejša pravila za izvajanje tega člena predpiše
minister, pristojen za finance.
121. člen
(pravica do odbitka)
(1) Če je poznejša dobava tega zlata oproščena po tej
ureditvi, sme davčni zavezanec odbiti DDV, ki ga je dolžan ali
ga je plačal:
1. za investicijsko zlato, ki mu ga je dobavila oseba, ki je
izbrala obdavčitev v skladu s 120. členom tega zakona;
2. za nabavo ali pridobitev znotraj Skupnosti ali za uvoz
zlata, razen investicijskega zlata, ki ga pozneje sam ali druga
oseba za njegov račun predela v investicijsko zlato;
3. za storitve, ki so mu bile opravljene, kamor spadajo
sprememba oblike, mase ali čistosti zlata, vključno z investi‑
cijskim zlatom.
(2) Davčni zavezanec, ki proizvaja investicijsko zlato ali
predeluje zlato v investicijsko zlato, sme odbiti DDV, ki ga je
dolžan ali ga je plačal za nabavo ali pridobitev znotraj Skupno‑
sti ali ob uvozu blaga ali za storitve v zvezi s proizvodnjo ali
predelavo tega zlata, kot da bi bila poznejša dobava zlata, ki je
oproščeno po tej ureditvi, obdavčena.
122. člen
(posebne obveznosti za davčne zavezance, ki trgujejo
z investicijskim zlatom)
(1) Davčni zavezanci morajo voditi evidence o transak‑
cijah z investicijskim zlatom in hraniti dokumentacijo najmanj
deset let po poteku leta, na katero se te listine nanašajo.
(2) Minister, pristojen za finance, predpiše evidence iz
prvega odstavka tega člena.
6. Posebna ureditev za davčne zavezance, ki nimajo
sedeža znotraj Skupnosti, in opravljajo elektronske
storitve osebam, ki niso davčni zavezanci
123. člen
(definicije)
Po tej ureditvi imajo naslednji izrazi naslednji pomen:
– »davčni zavezanec, ki nima sedeža,« je davčni zave‑
zanec, ki nima niti sedeža niti stalne poslovne enote znotraj
Skupnosti in ki ni kakorkoli drugače zavezan k identifikaciji za
namene DDV;
– »elektronske storitve« in »elektronsko opravljene sto‑
ritve« so storitve iz točke k) prvega odstavka 30.d člena tega
zakona;
– »država članica za identifikacijo« je država članica,
ki jo davčni zavezanec, ki nima sedeža, izbere kot državo, v
kateri bo prijavil, kdaj se njegova dejavnost, ki jo znotraj Sku‑
pnosti opravlja kot davčni zavezanec po določbah te ureditve,
začne;
– »država članica potrošnje« je država članica, v kateri
se šteje, da so bile elektronske storitve v skladu s 30.c členom
tega zakona opravljene;
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– »poseben obračun DDV« je poročilo, ki vsebuje in‑
formacije, potrebne za ugotovitev zneska davka, ki pripada
posamezni državi članici potrošnje.
124. člen
(uporaba posebne ureditve)
(1) Posebna ureditev za elektronsko opravljene storitve se
uporablja za vse elektronsko opravljene storitve, ki jih davčni
zavezanec iz 125. člena tega zakona opravi osebam, ki niso
davčni zavezanci, imajo pa sedež oziroma stalno prebivališče
ali običajno prebivajo v katerikoli državi članici.
(2) Davčni zavezanec iz 125. člena tega zakona uporablja
to ureditev za vse elektronske storitve, ki jih opravlja znotraj
Skupnosti.
125. člen
(prijava davčnemu organu)
(1) Davčni zavezanec, ki nima sedeža, ki kot državo čla‑
nico za identifikacijo izbere Slovenijo, mora davčnemu organu
prijaviti, kdaj se njegova dejavnost, ki jo opravlja kot davčni
zavezanec, začne, preneha ali spremeni v tolikšni meri, da se
ta ureditev ne more več uporabljati. Prijavo mora posredovati
v elektronski obliki po elektronskih sredstvih na način, ki ga
predpiše minister, pristojen za finance.
(2) V prijavi iz prvega odstavka tega člena, ki jo predloži
davčnemu organu ob začetku opravljanja elektronskih storitev,
mora davčni zavezanec, ki nima sedeža, navesti naslednje
podatke za identifikacijo: ime, poštni naslov, elektronski na‑
slov, vključno z naslovi internetnih strani, nacionalno davčno
številko, če jo ima, in izjavo, da ni identificiran za namene DDV
znotraj Skupnosti. Davčni zavezanec, ki nima sedeža, je dolžan
davčnemu organu sporočiti tudi vse spremembe posredovanih
podatkov za identifikacijo.
(3) Davčnemu zavezancu, ki nima sedeža, davčni organ
dodeli identifikacijsko številko. O dodeljeni številki davčni organ
davčnega zavezanca, ki nima sedeža, obvesti v elektronski
obliki po elektronskih sredstvih.
(4) Davčni organ vodi posebno evidenco davčnih zave‑
zancev, ki nimajo sedeža, ki jim je bila dodeljena identifikacijska
številka iz prejšnjega odstavka.
126. člen
(izključitev iz posebne evidence)
Davčni organ davčnega zavezanca, ki nima sedeža, iz‑
ključi iz posebne evidence, če:
– ga ta obvesti, da ne opravlja več elektronskih storitev,
ali
– davčni organ kakorkoli drugače domneva, da ne opra‑
vlja več obdavčljivih dejavnosti, ali
– ne izpolnjuje več zahtev, ki morajo biti izpolnjene za
uporabo posebne ureditve, ali
– krši pravila posebne ureditve.
127. člen
(predložitev posebnega obračuna DDV)
(1) Davčni zavezanec, ki nima sedeža, mora davčnemu
organu predložiti posebni obračun DDV za elektronske storitve
za vsako koledarsko trimesečje, ne glede na to, ali je v tem
obdobju opravljal elektronske storitve ali ne. Obračun je dolžan
predložiti v 20 dneh po koncu obračunskega obdobja, na katero
se obračun nanaša. Posebni obračun DDV je dolžan predložiti
v elektronski obliki po elektronskih sredstvih na način, ki ga
določi minister, pristojen za finance.
(2) V posebnem obračunu DDV iz prvega odstavka tega
člena mora davčni zavezanec, ki nima sedeža, navesti iden‑
tifikacijsko številko ter za vsako državo članico potrošnje, v
kateri je nastala obveznost za plačilo davka, skupno vrednost
elektronsko opravljenih storitev v obračunskem obdobju, brez
DDV, in skupni znesek pripadajočega DDV. V posebnem obra‑
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čunu DDV je davčni zavezanec, ki nima sedeža, dolžan navesti
tudi uporabljene davčne stopnje in celotni znesek dolgovanega
DDV.
(3) V posebnem obračunu DDV mora davčni zavezanec,
ki nima sedeža, izkazovati zneske v eurih.
(4) Obliko posebnega obračuna DDV določi minister, pri‑
stojen za finance.
128. člen
(plačilo DDV)
Davčni zavezanec, ki nima sedeža, mora plačati DDV ob
predložitvi posebnega obračuna DDV. DDV mora plačati na
bančni račun, ki je denominiran v eurih in ki ga določi davčni
organ.
129. člen
(vračilo DDV davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža)
(1) Davčni zavezanec, ki nima sedeža, ki opravlja elek‑
tronske storitve po določbah posebne ureditve, nima pravice do
odbitka DDV, lahko pa uveljavlja vračilo plačanega DDV.
(2) Zahtevek za vračilo DDV davčni zavezanec, ki nima
sedeža, pošlje v elektronski obliki po elektronskih sredstvih.
(3) Minister, pristojen za finance, predpiše natančnejše
pogoje za uveljavljanje vračila DDV v skladu s tem členom in
predpisano vsebino zahtevka za vračilo.
130. člen
(vodenje evidenc)
Davčni zavezanec, ki nima sedeža, mora voditi evidence
o transakcijah v okviru te ureditve, tako da z njimi zagotovi vse
podatke, na podlagi katerih lahko davčni organ države članice
potrošnje izvaja davčni nadzor glede pravilnosti davčnega ob‑
računa v skladu z zakonom. Na zahtevo morajo biti evidence
v elektronski obliki na voljo tako davčnemu organu v Sloveniji
kot davčnemu organu v državi članici potrošnje. Davčni zave‑
zanec mora evidence hraniti deset let po koncu leta, ko je bila
transakcija opravljena.
7. Posebna ureditev obračunavanja DDV
po plačani realizaciji
131. člen
(splošno)
(1) Davčni zavezanec, ki v zadnjih 12 mesecih ni presegel
400.000 eurov obdavčenega prometa, brez DDV, in ni verjetno,
da bo ta znesek presegel v naslednjih 12 mesecih, sme obraču‑
navati in plačevati DDV na podlagi prejetih plačil za opravljene
dobave blaga in storitev (v nadaljnjem besedilu: posebna ure‑
ditev po plačani realizaciji) v skladu s tem podpoglavjem na
način, ki ga predpiše minister, pristojen za finance.
(2) V znesek iz prejšnjega odstavka se ne všteva prodaja
osnovnih sredstev.
(3) Pri povezanih osebah se, za namene tega podpoglav‑
ja, kot znesek iz prvega odstavka tega člena šteje znesek, ki ga
vse povezane osebe dosežejo skupaj. Za povezane osebe se
štejejo osebe, ki so kot take določene v predpisih o obdavčitvi
dohodkov pravnih ali fizičnih oseb.
(4) Ne glede na 33. člen tega zakona, nastane obveznost
obračuna DDV za davčnega zavezanca, ki uporablja posebno
ureditev po plačani realizaciji, na dan, ko prejme plačilo.
(5) Ne glede na 62. člen tega zakona, nastane pravica do
odbitka DDV za davčnega zavezanca, ki uporablja posebno
ureditev po plačani realizaciji, na dan, ko izvrši plačilo.
132. člen
(izključitve iz posebne ureditve po plačani realizaciji)
(1) Iz obračunavanja DDV po posebni ureditvi po plačani
realizaciji so izključene naslednje transakcije: uvoz in izvoz
blaga, pridobitve blaga znotraj Skupnosti in dobave blaga zno‑
traj Skupnosti.
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(2) Posebna ureditev po plačani realizaciji se tudi ne
uporablja pri:
– pogodbah o finančnem najemu (leasing), pri katerem
je opravljen prenos lastninske pravice s plačilom zadnjega
obroka;
– pogodbah o prodaji oziroma nakupu blaga s pridržkom
lastninske pravice;
– transakcijah na podlagi kreditne ali posojilne pogodbe;
– dobavah blaga oziroma storitev, kjer je izdan račun z
obračunanim DDV, in zneska, izkazanega na računu, ni treba
plačati v obdobju, ki presega 6 mesecev od datuma izdaje
računa;
– dobavah blaga oziroma storitev, v zvezi s katerim je
račun izdan, preden je bilo blago dobavljeno oziroma storitev
opravljena;
– storitvah, za katere je prejemnik storitev dolžan plačati
davek v skladu s 3. točko prvega odstavka 76. člena tega
zakona;
– dobavah blaga ali storitev, za katere je prejemnik plačnik
DDV v skladu s 76.a členom tega zakona.
133. člen
(pogoji za začetek uporabe posebne ureditve
po plačani realizaciji)
(1) Davčni zavezanec iz prvega odstavka 131. člena tega
zakona sme začeti uporabljati posebno ureditev po plačani reali‑
zaciji na prvi dan katerega koli svojega davčnega obdobja, če:
– je predložil vse obračune DDV, ki jih je bil dolžan predlo‑
žiti, in je plačal vse zapadle obveznosti iz naslova DDV;
– pred prehodom na posebno ureditev po plačani rea‑
lizaciji ni bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega
dejanja ali bil kaznovan za hujši prekršek v zvezi z DDV;
– v obdobju 12 mesecev pred prehodom na posebno ure‑
ditev po plačani realizaciji ni uporabljal te posebne ureditve;
– v svojem knjigovodstvu zagotovi izpolnjevanje pogojev
za uporabo posebne ureditve po plačani realizaciji;
– vsaj 15 dni pred začetkom uporabe posebne ureditve
po plačani realizaciji obvesti pristojni davčni urad o davčnem
obdobju, v katerem bo začel uporabljati to posebno ureditev.
(2) Davčni zavezanec iz prejšnjega odstavka, ki začne
uporabljati posebno ureditev po plačani realizaciji, mora v
svojem knjigovodstvu ločeno izkazati kakršna koli plačila, ki
jih prejme ali izvrši v zvezi s transakcijami, od katerih mora
ugotoviti svojo davčno obveznost na podlagi izdanih in prejetih
računov.
(3) Davčni zavezanec, ki predloži zahtevek za izdajo
identifikacijske številke za DDV, sme uporabljati posebno ure‑
ditev po plačani realizaciji od dneva identifikacije za namene
DDV, če:
– ni verjetno, da bo v naslednjih 12 mesecih presegel
znesek, določen v 131. členu tega zakona,
– pristojni davčni urad obvesti o uporabi posebne ureditve
po plačani realizaciji ob predložitvi zahtevka za izdajo identifi‑
kacijske številke za DDV.
(4) Davčni zavezanec iz prejšnjega odstavka, ki začne
uporabljati posebno ureditev po plačani realizaciji, ne sme ob‑
računati DDV od plačil, ki jih prejme za dobave blaga oziroma
storitve, ki jih je opravil pred identifikacijo za namene DDV, ali
uveljavljati odbitka DDV za plačila, ki jih izvrši v zvezi z dobavo
blaga in storitev, ki so mu bile opravljene pred identifikacijo za
namene DDV.
(5) Posebna ureditev po plačani realizaciji se ne sme
uporabiti retroaktivno.
(6) Če davčni organ iz obvestila davčnega zavezanca ali
drugih podatkov, ki so mu na razpolago, ugotovi, da obstaja
sum zlorabe posebne ureditve po plačani realizaciji, ali če mora
preveriti točnost in popolnost podatkov v obvestilu, lahko davč‑
nemu zavezancu začasno, največ pa za 2 meseca, prepove
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uporabo posebne ureditve po plačani realizaciji. Pritožba ne
zadrži izvršitve odločbe davčnega organa.
(7) Davčni organ mora v roku iz prejšnjega odstavka
izdati odločbo, s katero prepove uporabo posebne ureditve
po plačani realizaciji, če ugotovi, da je davčni zavezanec želel
uporabiti to posebno ureditev zaradi izognitve davku, ali če
ugotovi, da predpisani pogoji za uporabo posebne ureditve po
plačani realizaciji niso bili izpolnjeni. Pritožba ne zadrži izvršitve
odločbe davčnega organa.
134. člen
(začetek in prenehanje uporabe posebne ureditve
po plačani realizaciji)
(1) Davčni zavezanec, ki izpolnjuje pogoje za začetek
uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji, lahko začne
uporabljati to ureditev ne prej kot prvi dan svojega naslednjega
davčnega obdobja, ki sledi mesecu priglasitve.
(2) Davčni zavezanec lahko uporablja posebno ureditev
po plačani realizaciji do zadnjega dne tistega davčnega obdo‑
bja, v katerem vrednost obdavčenih dobav v zadnjih 12 mese‑
cih preseže 208.000 eurov, brez DDV.
(3) Davčni zavezanec lahko preneha uporabljati posebno
ureditev po plačani realizaciji zadnji dan katerega koli svojega
davčnega obdobja, če obvesti pristojni davčni urad o davčnem
obdobju, v katerem bo prenehal uporabljati posebno ureditev
po plačani realizaciji.
(4) Davčni zavezanec, ki preneha uporabljati posebno
ureditev po plačani realizaciji v skladu z drugim in tretjim
odstavkom tega člena, mora v obračunu DDV, ki ga predloži
za davčno obdobje, v katerem preneha uporabljati posebno
ureditev po plačani realizaciji, izkazati celoten znesek DDV, ki
bi ga bil dolžan plačati v obdobju uporabe posebne ureditve
po plačani realizaciji, če ne bi uporabljal te posebne ureditve,
zmanjšan za celoten znesek DDV, ki ga je obračunal in plačal v
skladu s posebno ureditvijo po plačani realizaciji, in za znesek
odbitka DDV.
135. člen
(posebni primeri o prenehanju uporabe posebne ureditve
po plačani realizaciji)
(1) Davčnemu zavezancu preneha pravica do uporabe
posebne ureditve po plačani realizaciji, če:
– je bil med uporabo te ureditve obsojen storitve kaznive‑
ga dejanja ali kaznovan za hujši prekršek v zvezi z DDV,
– je uveljavljal odbitek DDV, kot da ne bi uporabljal poseb‑
ne ureditve po plačani realizaciji,
– davčni organ utemeljeno sumi, da je davčni zavezanec
zlorabil posebno ureditev po plačani realizaciji.
(2) Davčni zavezanec iz prejšnjega odstavka mora v
obračunu DDV, ki ga predloži za davčno obdobje, v katerem
mu je prenehala pravica do uporabe posebne ureditve po
plačani realizaciji, izkazati celoten znesek DDV, ki bi ga
bil dolžan plačati v obdobju uporabe posebne ureditve po
plačani realizaciji, če ne bi uporabljal te posebne ureditve,
zmanjšan za celoten znesek DDV, ki ga je obračunal in pla‑
čal v skladu s posebno ureditvijo po plačani realizaciji, in za
znesek odbitka DDV.
136. člen
(dokazila o izvršenih plačilih in poročanje o neplačanih
računih na dan 31. decembra tekočega leta)
(1) Davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev po
plačani realizaciji, mora v roku iz 86. člena tega zakona hraniti
račune, ki jih je plačal drugim davčnim zavezancem, in dokazila
o opravljenih plačilih.
(2) Davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev po
plačani realizaciji, mora davčnemu organu poročati o vseh iz‑
danih računih, ki niso plačani do 31. decembra tekočega leta.
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Popis neplačanih računov mora davčni zavezanec predložiti
pristojnemu davčnemu uradu najpozneje do 31. januarja na‑
slednjega leta.
137. člen
(pooblastilo ministru)
Minister, pristojen za finance, podrobneje določi izvajanje
tega podpoglavja in določi način izvajanja te posebne ureditve
za posebne transakcije.

XII. NADZOR NAD OBRAČUNAVANJEM
IN PLAČEVANJEM DDV
138. člen
(nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem DDV)
(1) Obračunavanje in plačevanje DDV nadzoruje davčni
organ v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, in z za‑
konom, ki ureja davčno službo. Obračunavanje in plačevanje
DDV od prevoznih storitev v mednarodnem potniškem prometu
lahko nadzoruje tudi carinski organ.
(2) Pri uvozu blaga nadzoruje obračunavanje in plačeva‑
nje DDV carinski organ v skladu s carinskimi predpisi, kot da bi
bil DDV uvozna dajatev.
(3) Nadzor nad davčnimi skladišči opravljata carinski in
davčni organ.
139. člen
(uporaba drugih predpisov)
Glede pravnih sredstev, obresti in vseh vprašanj postop‑
ka, ki niso urejena s tem zakonom, se uporabljajo zakon, ki
ureja davčni postopek, oziroma zakon, ki ureja upravni posto‑
pek, zakon, ki ureja davčno službo, in zakon, ki ureja carinsko
službo.
XIII. KAZENSKE DOLOČBE
140. člen
(davčni prekrški)
(1) Z globo od 1.200 do 41.000 eurov se kaznuje za
prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
1. DDV ne obračuna takrat, ko nastane obveznost v skla‑
du s 33., 34. oziroma 131. členom tega zakona;
2. DDV ne obračuna od davčne osnove v skladu s 36.,
36.a oziroma 37. členom tega zakona;
3. na računu ne izkaže predpisanih podatkov (82. in
83. člen);
4. ne obračuna ali nepravilno obračuna DDV za predpisa‑
no davčno obdobje (89., 134. in 135. člen);
5. na računih izkazuje DDV (110. in 116. člen);
6. davčnemu organu ne sporoči, kdaj se njegova dejav‑
nost, ki jo opravlja kot davčni zavezanec, začne, spremeni ali
preneha (prvi odstavek 125. člena);
7. ne predloži oziroma ne predloži v predpisanem roku po‑
sebnega obračuna DDV za elektronsko opravljene storitve ozi‑
roma v obračunu ne izkaže predpisanih podatkov (127. člen);
8. ne predloži obračuna in ne plača DDV od elektronsko
dobavljenih storitev v predpisanem roku in na predpisan način
(127. in 128. člen);
9. davčnemu organu ne poroča o izdanih in neplačanih
računih oziroma popisa neplačanih računov ne predloži v zah‑
tevanem roku (drugi odstavek 136. člena).
(2) Z globo od 200 do 4.100 eurov se kaznuje tudi odgo‑
vorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega
podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika,
ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
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(3) Oseba iz petega odstavka 95. člena tega zakona se
kaznuje za prekršek z globo od 200 do 1.200 eurov, če ne
sestavi obračuna pavšalnega nadomestila in ga ne predloži
davčnemu organu v predpisanem roku.
141. člen
(hujši davčni prekrški)
(1) Z globo od 2.000 do 125.000 eurov se kaznuje za
prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
1. nepravilno obračuna znesek DDV, ki ga sme odbiti (63.
do 72. člen);
2. ne plača oziroma ne plača v predpisanem roku DDV
(77. člen);
3. pri davčnem organu ne izpolni obveznosti v zvezi s
prijavo, spremembo ali prenehanjem dejavnosti kot davčnega
zavezanca oziroma pristojnemu davčnemu uradu ne predloži
zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV (78. člen);
4. davčnemu organu ne prijavi, da pridobiva blago znotraj
Skupnosti (tretji odstavek 78. člena);
4.a davčni organ ne obvesti, da dobavlja blago ali storitev,
za katere je prejemnik plačnik DDV v skladu s 76.a členom tega
zakona (78.a člen);
5. ne zagotovi, da je izdan račun (81. člen);
6. v svojem knjigovodstvu ne zagotovi podatkov iz
85. člena tega zakona oziroma jih ne zagotovi za predpisano
obdobje;
7. ne hrani poslovnih knjig in druge dokumentacije v pred‑
pisanem roku (86. in 136. člen);
8. ne predloži oziroma ne predloži v predpisanem roku
obračuna DDV oziroma v obračunu ne izkaže predpisanih
podatkov (87., 88., 88.a člen);
9. ne predloži davčnemu organu rekapitulacijskega poro‑
čila o dobavah blaga znotraj Skupnosti (prvi odstavek 90. člena)
oziroma ga ne predloži za predpisano obdobje (tretji odstavek
90. člena in drugi odstavek 91. člena);
10. v rekapitulacijskem poročilu ne izkaže predpisanih po‑
datkov (drugi odstavek 90. člena in prvi odstavek 91. člena);
10.a ne predloži davčnemu organu poročila o dobavah
blaga ali storitev po 76.a členu tega zakona oziroma ne izkaže
predpisanih podatkov (92.a člen);
11. obračunava DDV, na računih izkazuje DDV ter odbija
DDV v nasprotju s 94. členom tega zakona;
12. zato, da bi neupravičeno začel uporabljati poseb‑
no ureditev po plačani realizaciji, davčnemu organu predloži
napačne ali nepopolne podatke o izpolnjevanju pogojev iz
133. člena;
13. kljub temu da ne izpolnjuje pogojev za uporabo po‑
sebne ureditve po plačani realizaciji, obračunava DDV na pod‑
lagi prejetih plačil (131. člen);
14. začne uporabljati posebno ureditev po plačani re‑
alizaciji pred začetkom davčnega obdobja, ki ga je navedel
v obvestilu davčnemu organu, oziroma uporablja omenjeno
ureditev tudi potem, ko ne izpolnjuje več pogojev za njeno
uporabo (134. člen);
15. ne vodi evidenc o transakcijah z investicijskim zlatom
oziroma ne zagotavlja hranjenja dokumentacije v predpisanem
roku (122. člen);
16. ne vodi evidence o transakcijah v okviru posebne
ureditve za davčne zavezance, ki nimajo sedeža in opravljajo
elektronske storitve, oziroma je ta evidenca nepopolna ali ne‑
natančna (130. člen);
17. ne zagotavlja hranjenja evidence o elektronsko opra‑
vljenih storitvah v predpisanem roku hranjenja (130. člen).
(2) Z globo od 200 do 4.100 eurov se kaznuje tudi odgo‑
vorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega
podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika,
ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
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141.a člen
(izjema od prekrška pri predložitvi obračuna DDV
na podlagi samoprijave)
Ne glede na kazenske določbe v tem zakonu se za prekr‑
šek ne kaznuje davčni zavezanec, ki je predložil obračun DDV
oziroma plačal DDV na podlagi samoprijave.
141.b člen
(izjema od prekrška pri popravljanju davčne osnove
v tekočem obračunu DDV zaradi popravka napake
iz obračuna DDV za preteklo davčno obdobje)
Ne glede na kazenske določbe v tem zakonu se za
prekršek ne kaznuje davčni zavezanec, ki popravke napak iz
preteklih davčnih obdobij vključi v tekoči obračun DDV in od
razlike v davku obračuna in plača zamudne obresti.
142. člen
(globa v primerih prekrškov, katerih narava je posebno huda)
V primerih, ko je narava prekrška iz 141. člena tega za‑
kona posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma
višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi
storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljub‑
nosti, se sme pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, kaznovati z
globo do 375.000 eurov, njihove odgovorne osebe pa z globo
do 12.300 eurov.

Uradni list Republike Slovenije
Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV‑1 (Uradni
list RS, št. 117/06) vsebuje naslednje prehodne in končno
določbo:
XV. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
147. člen
(nižja stopnja DDV v prehodnem obdobju)
(1) Nižja stopnja DDV iz tretjega odstavka 41. člena
tega zakona se uporablja do konca prehodnega obdobja
iz Pristopne pogodbe Republike Slovenije k Evropski uniji
oziroma do konca prehodnega obdobja, ki je določen v
pravnem aktu Sveta, s katerim se Sloveniji dovoljuje uporaba
nižje stopnje DDV.
(2) Konec uporabe nižje stopnje DDV iz tretjega odstavka
41. člena tega zakona objavi v Uradnem listu Republike Slove‑
nije minister, pristojen za finance.
148. člen
(oprostitve DDV v davčnih skladiščih)

143. člen

(1) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na davčna skla‑
dišča, se začnejo uporabljati po objavi potrditev ureditve po
zaključenem postopku posvetovanj v skladu z 29. členom
Šeste direktive Sveta 77/388/EGS.
(2) Potrditev iz prvega odstavka tega člena objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije minister, pristojen za finance.

(globa, sorazmerna višini neplačanega DDV)

149. člen

Globa, ki je predpisana v razponu, se lahko izreče z od‑
ločbo v hitrem postopku tudi v višjem znesku, kot je najnižja
višina globe, pri čemer se takšna globa izreče v odstotku od
neplačanega DDV, in sicer v višini 50% neplačanega DDV.
Globa, določena v skladu s tem členom, pa ne sme preseči
najvišjega zneska, določenega za posamezni prekršek v skladu
s tem zakonom.
144. člen
(zastaranje postopka o prekršku)
(1) Postopek o davčnih prekrških iz 141. člena tega za‑
kona, katerih narava je, zaradi okoliščin iz 142. člena predloga
zakona, posebno huda, se ne more več začeti, ko potečejo tri
leta od dneva, ko je bil prekršek storjen.
(2) Zastaranje pretrga vsako dejanje prekrškovnega or‑
gana, ki meri na pregon storilca prekrška. Po pretrganju začne
teči zastaranje znova, vendar pa postopka o prekršku v nobe‑
nem primeru ni več mogoče začeti ali nadaljevati, ko poteče
šest let od dneva storitve prekrška.
XIV. POSEBNI DOLOČBI
145. člen
(pooblastilo vladi)
(1) Vlada Republike Slovenije lahko spremeni pavšalno
nadomestilo iz tretjega odstavka 95. člena tega zakona, če se
pomembneje spremenijo pogoji gospodarjenja ali če se spre‑
meni stopnja DDV.
(2) Z zakonom o izvrševanju proračuna se lahko stopnja
DDV po tem zakonu poveča ali zmanjša za do 15%.
146. člen
(natančnejši predpisi)
(1) Za razvrstitev izdelkov po tem zakonu se uporablja
kombinirana nomenklatura carinske tarife, za razvrstitev de‑
javnosti pa standardna klasifikacija dejavnosti.
(2) Podrobnejše predpise o izvajanju tega zakona, vključ‑
no z natančnejšimi kriteriji in načini uveljavljanja oprostitev
DDV, izda minister, pristojen za finance.

(prehodna ureditev za 94. člen)
(1) Davčni zavezanec, ki je na dan uveljavitve tega za‑
kona identificiran za namene DDV, ker je presegel znesek iz
prvega odstavka 45. člena Zakona o davku na dodano vrednost
(Uradni list RS, št. 21/06 – uradno prečiščeno besedilo), in
izpolnjuje pogoje za oprostitev obračunavanja DDV v skladu
s prvim odstavkom 94. člen tega zakona, predloži davčnemu
organu zahtevek za prenehanje identifikacije za namene DDV
najpozneje do 31. decembra 2006.
(2) Davčni zavezanec iz prvega odstavka tega člena se
lahko odloči za obračunavanje DDV v skladu s tem zakonom.
O izbiri mora davčni organ obvestiti najpozneje do 31. decem‑
bra 2006.
(3) Če davčni zavezanec iz prvega odstavka tega člena
ne predloži zahtevka za prenehanje identifikacije za namene
DDV v predpisanem roku ali ne ravna v skladu z drugim od‑
stavkom tega člena, davčni organ o prenehanju identifikacije
za namene DDV odloči po uradni dolžnosti.
(4) Davčni zavezanec iz prvega odstavka tega člena
od 1. januarja 2007 ne sme izkazovati DDV na svojih računih
in od 1. januarja 2007 dalje ne sme več uveljavljati odbitka
DDV.
150. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS,
št. 21/06 – uradno prečiščeno besedilo),
– Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vre‑
dnost (Uradni list RS, št. 17/04, 45/04, 84/04, 122/04, 60/05,
117/05, 1/06 in 10/06),
– Pravilnik o uveljavljanju oprostitev plačila davka na do‑
dano vrednost in trošarin v mednarodnem potniškem prometu
(Uradni list RS, št. 43/04),
– Pravilnik o pogojih in načinu oprostitve dajatev za diplo‑
matska predstavništva, konzulate ter mednarodne organizacije
v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo
(Uradni list RS, št. 45/04) in

Uradni list Republike Slovenije
– Pravilnik o izvajanju 29. člena Zakona o davku na doda‑
no vrednost (Uradni list RS, št. 53/04, 34/06).
(2) Predpis iz prve alineje prvega odstavka tega člena se
uporablja do začetka uporabe tega zakona.
151. člen
(izdaja podzakonskih aktov)
(1) Minister, pristojen za finance, izda podrobnejše pred‑
pise za izvajanje tega zakona v enem mesecu po uveljavitvi
tega zakona.
(2) Do začetka uporabe predpisov iz prvega odstavka
tega člena se uporabljajo predpisi iz druge do pete alineje
prvega odstavka 150. člena tega zakona.
152. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. janu‑
arja 2007.
Zakon o spremembi Zakona o davku na dodano vrednost ZDDV‑1A (Uradni list RS, št. 33/09) vsebuje naslednjo končno določbo:
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za obračune
DDV, ki se nanašajo na davčna obdobja po 31. decembru
2009.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku
na dodano vrednost ZDDV‑1B (Uradni list RS, št. 85/09)
vsebuje naslednje prehodne in končno določbo:
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
47. člen
(začetek uporabe 73.a člena zakona)
73.a člen zakona se uporablja za obračune DDV, ki se
nanašajo na davčna obdobja po 31. decembru 2009.
48. člen
(začetek uporabe novih pravil o vračilu DDV davčnim
zavezancem s sedežem v državi članici EU)
(1) Podpoglavji 2.2. Vračilo DDV davčnim zavezancem
s sedežem v drugi državi članici in 2.3. Vračilo DDV davčnim
zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugi državi članici iz
IX. poglavja se uporabljata za zahtevke za vračilo DDV, ki so
predloženi po 31. decembru 2009.
(2) Za zahtevke za vračilo DDV, predložene pred 1. ja‑
nuarjem 2010, se uporabljajo predpisi o DDV, veljavni na dan
31. decembra 2009.
49. člen
(začetek uporabe točke (11a) Priloge I)
Točka (11a) Priloge I tega zakona se začne uporabljati
1. januarja 2011.
50. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati 1. januarja 2010.

PRILOGA I
SEZNAM DOBAV BLAGA IN STORITEV, ZA KATERE SE UPORABLJA NIŽJA STOPNJA DDV
(1) Hrana (vključno s pijačo, razen alkoholnih pijač) za ljudi in živali; žive živali, semena, rastline in primesi, ki so (običajno)
namenjene za pripravo hrane; izdelki, ki se (običajno) uporabljajo kot dodatki k hrani ali kot njen nadomestek; priprava jedi;
(2) dobava vode;
(3) zdravila, ki se uporabljajo za zdravljenje in preprečevanje bolezni v humani in veterinarski medicini, vključno z izdelki za
nadzorovanje rojstev in z izdelki za higiensko zaščito;
(4) medicinske oprema, pripomočki in druga sredstva, ki so namenjena za lajšanje ali zdravljenje okvare ali invalidnosti in so
namenjena izključno za osebno uporabo, vključno z njihovim vzdrževanjem;
(5) prevoz oseb in njihove osebne prtljage;
(6) dobava, vključno s knjižnično izposojo, knjig na vseh fizičnih nosilcih (vključno z brošurami, letaki in podobnim tiskanim
gradivom, otroškimi slikanicami, vključno s tistimi za risanje ali barvanje, glasbenimi deli, tiskanimi ali v rokopisu, zemljevidi in
hidrografskimi ali podobnimi kartami), časopisov in periodičnih publikacij, razen gradiv, ki so v celoti ali v pretežnem delu name‑
njena oglaševanju;
(7) vstopnine za razstave, gledališča, muzeje, za ogled naravnih znamenitosti, kinematografske in glasbene prireditve, cir‑
kuse, sejme, zabaviščne parke, živalske vrtove in podobne kulturne prireditve ter športne prireditve;
(8) avtorske pravice književnikov in skladateljev ter storitve izvajalskih umetnikov;
(9) uvoz umetniških predmetov, zbirk in starin iz 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 101. člena tega zakona;
(10) umetniški predmeti iz 2. točke prvega odstavka 101. člena tega zakona, če jih proda:
– avtor ali njegovi zakoniti oziroma pravni nasledniki ali
– davčni zavezanec, ki ni preprodajalec, če prodajo opravi priložnostno, in če je te predmete uvozil sam ali so mu jih prodali
avtorji ali njegovi zakoniti oziroma pravni nasledniki, ali če je imel pri nabavi pravico do popolnega odbitka vstopnega DDV;
(11) stanovanja, stanovanjski in drugi objekti, namenjeni za trajno bivanje, ter deli teh objektov, če so del socialne politike,
vključno z gradnjo, obnovo in popravili le‑teh;
(11a) obnova in popravila zasebnih stanovanj, razen materialov, ki so bistveni del vrednosti dobave;
(11b) čiščenje oken in čiščenje zasebnih gospodinjstev;
(12) živali za pitanje, semena, sadike, gnojila, fitofarmacevtska sredstva, biotična sredstva za varstvo rastlin ter storitve, ki
so namenjene izključno uporabi v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu;
(13) dajanje nastanitvenih zmogljivosti v najem v hotelih in podobnih nastanitvenih obratih, vključno z nastanitvenimi zmoglji‑
vostmi v domovih in drugih nastanitvenih obratih ter oddajanje prostorov za šotore, prikolice in podobne premične objekte;
(14) uporaba športnih objektov;
(15) storitve pokopa in upepelitve, skupaj s prometom blaga, ki je neposredno povezan s pokopom ali upepelitvijo in ga opravi
izvajalec pogrebnih storitev;
(16) storitve javne higiene;
(17) manjša popravila koles, čevljev in usnjenih izdelkov, oblačil in gospodinjskega perila, (vključno s krpanjem in predelavo);
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(18) storitve domačega varstva (kot pomoč na domu in varstvo otrok, skrb za ostarele, obolele ali invalide);
(19) frizerske storitve;
(20) dobava lončnic, sadik, rezanega cvetja.
PRILOGA I a

OKVIRNI SEZNAM ELEKTRONSKO OPRAVLJENIH STORITEV IZ 30.c ČLENA IN k) TOČKE 30.d ČLENA ZAKONA
(1) Spletna ponudba, spletno gostovanje, vzdrževanje programov in opreme na daljavo;
(2) dobava programske opreme in njeno posodabljanje;
(3) dobava slik, besedil in informacij, kot tudi dajanje baz podatkov na razpolago;
(4) dobava glasbe, filmov in iger, vključno z igrami na srečo in loterijo, kot tudi predvajanj in prireditev s področij politike,
kulture, umetnosti, športa, znanosti in zabave;
(5) opravljanje poučevanja na daljavo.
PRILOGA II

VRSTE BLAGA, KI JE LAHKO SKLADIŠČENO V DAVČNIH SKLADIŠČIH
(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)
(31)

Tarifna oznaka KN
0701
0711 20
0801
0802
0901 11 00
0901 12 00
0902
1001 do 1005
1007 do 1008
1006
1201 do 1207
1507 do 1515
1701 11
1701 12
1801
2709
2710
2711 12
2711 13
Poglavji 28 in 29
4001
4002
5101
7106
7110 11 00
7110 21 00
7110 31 00
7402
7403
7405
7408
7502
7601
7801
7901
8001
ex 8112 92
ex 8112 99
2614
7202
7201
81
4409
9401

Poimenovanje blaga
Krompir
Oljke
Kokosovi orehi, brazilski orehi in akažu orehi
Drugo lupinasto sadje
Kava, nepražena
Čaj
Žita
Oluščen nebrušen riž
Zrnje, oljni plodovi in semena (vključno s sojo v zrnu)
Olja in masti rastlinskega izvora in njihove frakcije, prečiščene ali neprečiščene, toda kemič‑
no nemodificirane
Surovi sladkor
Kakav v zrnu, cel ali zdrobljen, surov ali pražen
Mineralna olja (vključno s propanom in butanom; tudi surova nafta in olja)

Kemijski proizvodi v razsutem stanju
Naravni kavčuk v primarnih oblikah ali ploščah, listih ali trakovih
Volna
Srebro
Platina (paladij, rodij)
Baker

Nikelj
Aluminij
Svinec
Cink
Kositer
Indij
Titanove rude in koncentrati
Ferolegure
Grodelj in zrcalovina v štrucah, blokih in drugih primarnih oblikah
Druge kovine
Neobdelan les
Končni/obdelani leseni izdelki
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PRILOGA III
UMETNIŠKI PREDMETI, ZBIRKE IN STARINE
A. »Umetniški predmeti«
1. slike, risbe in pasteli, kolaži in podobne dekorativne plošče, ki se uvrščajo v tarifno oznako 9701 kombinirane nomenklature
carinske tarife (v nadaljnjem besedilu: tarifna oznaka), če so jih avtorji izdelali v celoti ročno, razen: načrti in risbe za arhitekturo,
strojegradnjo, industrijo, topografijo ali podobne namene; ročno slikani ali okrašeni izdelki; gledališke kulise in podobno iz pobar‑
vanega ali poslikanega platna;
2. izvirna grafična dela, odtisi in litografije iz tarifne oznake 9702 00 00, če jih avtor izdela ročno v omejenem številu v črnobeli
barviali v barvi ene ali več plošč, ne glede na postopek in material, ki je bil uporabljen, razen če je bil uporabljen mehanični ali
fotomehanični postopek;
3. izvirne plastike in kipi iz kakršnegakoli materiala iz tarifne oznake 9703 00 00, če jih izdela avtor ter skulpturni odlitki, katerih
izdelava je omejena na osem kopij, če jo nadzoruje avtor ali njegov naslednik;
4. tapiserije iz tarifne oznake 5805 00 00 in ročno izdelani tekstilni stenski predmeti iz tarifne oznake 6304 00 00 na podlagi
izvirnega umetniškega dela pod pogojem, da ni več kot osem kopij vsakega;
5. unikatni keramični predmeti, izdelani izključno s strani avtorja in z njegovim podpisom;
6. poslikave na baker, izdelane izključno ročno, omejene na osem oštevilčenih kopij, na katerih je podpis avtorja ali studia,
razen izdelkov draguljarjev (dragotine, nakit), zlatarjev in srebrarjev;
7. umetniške fotografije, ki jih posname oziroma natisne avtor, ali so posnete pod njegovim nadzorstvom, če so podpisane
in oštevilčene ter omejene na 30 kopij, v vseh velikostih.
B. »Zbirke«
1. poštne znamke in kolki, priložnostni pisemski ovitki prvega dne, natisnjene frankirane pisemske pošiljke in podobno iz
tarifne oznake 9704 00 00, rabljene, ali če niso rabljene, take, ki niso v obtoku oziroma niso namenjene za uporabo;
2. zbirke in zbirateljski predmeti iz tarifne oznake 9705 00 00, ki imajo zoološki, botanični, mineraloški, anatomski, zgodovinski,
arheološki, paleontološki, etnografski ali numizmatični pomen.
C. »Starine«
Predmeti iz tarifne oznake 9706 00 00, ki so stari več kot 100 let, razen umetniških predmetov ali zbirk.
PRILOGA III a
SEZNAM DOBAV ODPADKOV, OSTANKOV IN RABLJENEGA MATERIALA TER STORITEV, V ZVEZI S KATERIMI SO
PLAČNIKI DDV PREJEMNIKI TEGA BLAGA ALI STORITEV
(1) Dobava kovinskih in nekovinskih odpadkov, ostankov in rabljenega materiala, vključno s polizdelki od predelave, izdelave
ali taljenja železnih in neželeznih kovin ter njihovih zlitin;
(2) dobava železnih in neželeznih pol predelanih izdelkov ter s tem povezane storitve predelave;
(3) dobava ostankov in drugega materiala, ki ga je mogoče reciklirati in vsebuje železne in neželezne kovine, njihove zlitine,
žlindro, pepel, škajo in industrijske ostanke, ki vsebujejo kovine ali njihove zlitine, ter opravljanje storitev izbiranja, rezanja, loče‑
vanja na dele in stiskanje za te izdelke;
(4) dobava odpadkov iz železa in neželeznih kovin, kot tudi ostružkov, ostankov, odpadkov, rabljenega materiala in materiala,
ki ga je mogoče reciklirati, ki vsebujejo odpadno steklo, steklo, papir, karton, lepenko, krpe, kosti, usnje, umetno usnje, perga‑
ment, surovo kožo z dlako ali brez nje, kite, tetive, motvoze, vrvi, konopce, kable, gumo in plastiko, ter s tem povezane storitve
predelave;
(5) dobava materiala, navedenega v tej prilogi, po predelavi v obliki čiščenja, loščenja, izbire, rezanja, drobljenja, stiskanja
ali vlivanja v ingote;
(6) dobava ostankov in odpadkov po obdelavi osnovnih materialov.
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MINISTRSTVA
393.

Shema za določanje odškodnine za
posamezne vrste poklicnih bolezni zaradi
izpostavljenosti azbestu

Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o odpra‑
vljanju posledic dela z azbestom (Uradni list RS, št. 15/07 –
UPB1 in 51/09) minister za delo, družino in socialne zadeve
objavlja

SHEMO
za določanje odškodnine za posamezne vrste
poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu
1. člen
V skladu s tretjim odstavkom 6. člena Zakona o odpra‑
vljanju posledic dela z azbestom (Uradni list RS, št. 15/07 –
UPB1 in 51/09) se odškodnina za posamezne vrste poklicnih
bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu določi po naslednji
shemi:

ANEKS
h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti
(Uradni list RS, št. 94/04, 8/05, 71/05, 14/06, 82/06,
66/07, 18/08, 5/09)
1. člen
(1) V Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti, se v
poglavju »Splošni del« 4. člen (časovna veljavnost) spremeni
tako, da glasi:
»Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti je začela
veljati z dnem sklenitve, uporabljati se je začela s 1. avgu‑
stom 2004.«
(2) Stranki Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti
soglašata, da se njena veljavnost podaljša do 31. 12. 2010.
(3) Tarifna priloga je sestavni del Kolektivne pogodbe
komunalnih dejavnosti.
2. člen
Aneks je sestavni del Kolektivne pogodbe komunalnih
dejavnosti in začne veljati z dnem podpisa, uporablja pa se s
1. 1. 2010.
3. člen
Aneks se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Plaki parietalne plevre ali difuzne
zadebelitve plevre

Največ 13.144,99 €

Benigni plevralni izliv

Največ 14.301,74 €

Kronični plevralni izliv

Največ 17.069,10 €

Podpisniki delojemalcev:

Azbestoza

Največ 23.068,76 €

Sindikat komunale, varovanja
in poslovanja z nepremičninami Slovenije
Dragica Andlovič l.r.

Ljubljana, dne 22. januarja 2010

Pljučni rak, maligni mezoteliom in drugi
raki, ki so posledica izpostavljenosti
azbestu
Največ 46.115,36 €

Republiški odbor sindikata komunale
dejavnosti
Karel Hrvatič l.r.

2. člen
Ta shema se začne uporabljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

KNSS – Neodvisnost Konfederacija novih
sindikatov Slovenije
Vladimir Klobas l.r.

Št. 01700-45/2005/106
Ljubljana, dne 25. januarja 2010
EVA 2010-2611-0046

Podpisniki delodajalcev:
Združenje delodajalcev Slovenije
Daša Zupan l.r.

dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
394.

Aneks h Kolektivni pogodbi komunalnih
dejavnosti

Pogodbeni stranki:
– Združenje delodajalcev Slovenije,
– Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica komunal‑
nega gospodarstva na strani delodajalcev
in
– Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremič‑
ninami Slovenije,
– KNSS – Neodvisnost, Konfederacija novih sindikatov
Slovenije
na strani delojemalcev:
sklepata:

GZS Zbornica komunalnega gospodarstva
Marijan Jedovnicki l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne
26. 1. 2010 izdalo potrdilo št. 02047‑2/2005‑16 o tem, da je
Aneks h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti vpisan v
evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o
kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zapo‑
redno številko 6/4.

395.

Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi
komunalnih dejavnosti

Na podlagi 67. člena Kolektivne pogodbe komunalnih de‑
javnosti (Uradni list RS, št. 94/04) in prvega odstavka 8. člena
Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti
(Uradni list RS, št. 5/09)
– Združenje delodajalcev Slovenije,
– Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica komunal‑
nega gospodarstva

Uradni list Republike Slovenije
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na strani delodajalcev
in
– Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremič‑
ninami Slovenije,
– KNSS – Neodvisnost, Konfederacija novih sindikatov
Slovenije
na strani delojemalcev:
sklepata:

TARIFNO PRILOGO
h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti
1. člen
(plače)
(1) Zneski izhodiščnih plač po tarifnih razredih po Kolek‑
tivni pogodbi komunalnih dejavnosti, veljavnih za december
2009, se za januar 2010 povečajo za 1,5% in od vključno 1. ja‑
nuarja 2010 do vključno 31. decembra 2010 znašajo v €:
Tarifni razred
I.
II.
III.
IV.
V.
VI/0
VI/I
VII/0
VII/I
VIII.
IX.

Izhodiščna plača
450,09
490,37
542,70
635,32
691,69
917,17
1.013,80
1.134,60
1.255,40
1.456,73
1.738,58

(2) Izhodiščne plače iz prvega odstavka tega člena so
določene za povprečni mesečni delovni čas, preračunan iz le‑
tnega delovnega časa, ki znaša 174 ur mesečno. Delodajalci, ki
na dan uveljavitve te tarifne priloge uporabljajo višje izhodiščne
plače, le‑teh ne morejo znižati. V tem primeru se izhodiščne
plače povečujejo v skladu z določili podjetniške kolektivne
pogodbe ali drugega akta podjetja.
(3) Relativna razmerja v kolektivni pogodbi delodajalca
niso obvezna.
(4) Socialni partnerji pri delodajalcu se lahko dogovorijo
za dodatno usklajevanje plač na osnovi produktivnosti dela pri
delodajalcu.
2. člen
(regres za letni dopust)
Regres za letni dopust za leto 2010 znaša 830 €, oziroma
pri delodajalcih z izgubo v preteklem poslovnem letu v višini
770 €.
3. člen
(povračilo stroška prehrane med delom)
Če prehrana pri delodajalcu ni organizirana ali je delavec
iz utemeljenih razlogov ne more uživati, je delavec upravičen
do povračila stroškov prehrane od vključno januarja 2010 dalje
v višini določeni z Zakonom o višini povračil stroškov v zvezi z
delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97,
9/98, 48/01), pod pogojem, da dela štiri ure ali več.
4. člen
(povračilo stroška prevoza na delo in z dela)
(1) Delavec je upravičen do povračila stroška prevoza
na delo in z dela najmanj v višini 80% najcenejšega javnega
prevoza.
(2) Če ni javnega prevoza, je delavec upravičen do 0,15 €
na prevoženi kilometer z osebnim vozilom.

10 / 12. 2. 2010 /

Stran

1243

(3) Delavec, katerega običajno prebivališče je oddaljeno
do dveh kilometrov od mesta opravljanja dela, ni upravičen do
povračila stroškov prevoza na delo in z dela. Za določanje te
oddaljenosti se upošteva najkrajša cestna povezava.
(4) V primeru izrednega prihoda na delo (z lastnim ali
javnim prevoznim sredstvom) pripada delavcu povračilo stro‑
škov prevoza na delo in z dela v višini 0,15 € za prevoženi
kilometer.
5. člen
(službeno potovanje v RS)
Delavcu se v primeru službenega potovanja v RS povr‑
nejo dejanski stroški v zgornjih zneskih, ki se ne vštevajo v
davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in osnovo za
plačilo prispevkov za socialno varnost.
6. člen
(službeno potovanje v tujino)
Delavcu se v primeru službenega potovanja v tujino po‑
vrnejo dejanski stroški v skladu z Uredbo o povračilu stroškov
za službeno potovanje v tujino.
7. člen
(terenski dodatek)
Terenski dodatek pripada delavcem najmanj v zgornjem
znesku, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega
razmerja in osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost.
8. člen
(veljavnost Tarifne priloge)
(1) Tarifna priloga začne veljati z dnem sklenitve, upo‑
rablja pa se od 1. januarja 2010 dalje. Tarifna priloga velja do
31. decembra 2010.
(2) Z začetkom veljavnosti te tarifne priloge se preneha
uporabljati Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih de‑
javnosti (Uradni list RS, št. 5/09), sklenjena dne 13. 1. 2009.
Ljubljana, dne 22. januarja 2010
Podpisniki delojemalcev:
Sindikat komunale, varovanja
in poslovanja z nepremičninami Slovenije
Dragica Andlovič l.r.
Republiški odbor sindikata komunale
dejavnosti
Karel Hrvatič l.r.
KNSS – Neodvisnost Konfederacija novih
sindikatov Slovenije
Vladimir Klobas l.r.
Podpisniki delodajalcev:
Združenje delodajalcev Slovenije
Daša Zupan l.r.
GZS Zbornica komunalnega gospodarstva
Marijan Jedovnicki l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne
26. 1. 2010 izdalo potrdilo št. 02047‑2/2005‑16 o tem, da je
Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti
vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena
Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod
zaporedno številko 6/4.
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Dodatek št. 1 h Kolektivni pogodbi za
dejavnost kovinskih materialov in livarn

Na podlagi 69. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost
kovinskih materialov in livarn Slovenije (Uradni list RS, št. 14/06
s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o kolektivnih po‑
godbah (Uradni list RS, št. 43/06) pogodbeni stranki:
kot predstavniki delodajalcev:
– Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje kovinskih
materialov
– Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za kovine
kot predstavniki delojemalcev:
– Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije (SKEI)
– Neodvisni sindikat Slovenije – Sindikat kovinske indu‑
strije (NSS‑SKI)
– Konfederacija sindikatov 90‑Sindikat kovinske, elektro‑
industrije in elektronike (KS 90‑SKEIE)
– KNSS Neodvisnost
sklepata

D O D A T E K Š T. 1
h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih
materialov in livarn
s katerim spreminjata in dopolnjujeta obstoječo kolektivno
pogodbo kot sledi:
1. člen
Ta dodatek h kolektivni pogodbi začne veljati z dnem ob‑
jave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje,
če ni določeno drugače.
2. člen
1 B) člen splošnih določb se spremeni, tako, da se glasi:
»B) Stvarno:
Za vse delodajalce, ki so člani Združenja kovinskih ma‑
terialov pri GZS glede na razvrstitev v skladu z Uredbo o
standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07) in
člani Sekcije za kovine Združenja delodajalcev Slovenije, ki
opravljajo dejavnosti:
– C 24.100 – proizvodnja surovega železa, jekla, feroz‑
litin
– C 24.200 – proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in
fitingov
– C 24.310 – hladno vlečenje profilov
– C 24.320 – hladno valjanje traku
– C 24.330 – hladno oblikovanje profilov in pregibanje
– C 24.340 – hladno vlečenje žice
– C 24.410 – proizvodnja plemenitih kovin
– C 24.420 – proizvodnja aluminija
– C 24.430 – proizvodnja svinca, cinka in kositra
– C 24.440 – proizvodnja bakra
– C 24.450 – proizvodnja drugih neželeznih kovin
– C 24.510 – litje železa
– C 24.520 – litje jekla
– C 24.530 – litje lahkih kovin
– C 24.540 – litje drugih neželeznih kovin
– C 25.500 – kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija
– C 32.110 – kovanje kovancev
– C 32.120 – proizvodnja nakita in podobnih izdelkov
– C 32.130 – proizvodnja bižuterije.«
3. člen
1 C) člen splošnih določb se spremeni, tako, da se glasi:
»C) Osebno:
(1) Za vse delavce, zaposlene pri delodajalcih iz točke B
te pogodbe, ki imajo sedež ali prebivališče na območju Repu‑
blike Slovenije in za delavce pri delodajalcih, ki opravljajo delo
na območju Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Ta kolektivna pogodba ne velja za poslovodne osebe
in prokuriste, razen če je tako določeno s kolektivno pogodbo
pri delodajalcu, s splošnim aktom delodajalca ali s pogodbo o
zaposlitvi.
(3) Kolektivna pogodba dejavnosti se glede pravic, ki jih
izrecno navaja zakon ali ta kolektivna pogodba, uporablja tudi
za učence, dijake in študente na praktičnem usposabljanju in
vajence.«
4. člen
Deseti odstavek 2. člena splošnih določb se spremeni
tako, da se glasi:
»Vrsta del, je sklop del, ki ga mora delavec opravljati po
pogodbi o zaposlitvi in za katero se zahtevajo enaka stopnja
in smer izobrazbe in drugi pogoji za opravljanje dela v skladu
z 20. členom ZDR.«
5. člen
Enajsti odstavek 2. člena splošnih določb se spremenjeni
tako, da se glasi:
»(11) Pri uveljavljanju pravic na podlagi »delovne dobe pri
zadnjem delodajalcu« se v omenjeno delovno dobo šteje vsa
delovna doba (neprekinjena ali prekinjena):
– pri zadnjem delodajalcu,
– pri delodajalcih, ki so pravni predniki zadnjega delo‑
dajalca,
– za prevzete delavce pa tudi delovna doba pri delodajal‑
cih, od katerih so bili prevzeti.«
6. člen
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Določba iz prejšnjega odstavka se uporablja tudi za
zaposlovanje delavcev pri delodajalcu, ki nadaljuje poslovanje
s sklenjeno prisilno poravnavo v stečaju.«
7. člen
Črta se peti odstavek 10. člena.
8. člen
12. člen se spremeni, tako, da se glasi:
»(1) Delodajalec se je dolžan posvetovati s sindikatom
pred sprejemom odločitve, ki se nanaša na takšne spremem‑
be v strukturi in obsegu programa, proizvodnje, tehnologije in
organizacije poslovanja, ko obstoji verjetnost, da bodo te spre‑
membe privedle do poslovnih razlogov za prenehanje potreb
po večjem številu delu delavcev.
(2) Sindikatu je treba posredovati program razreševanja
presežnih delavcev najkasneje 10 delovnih dni pred obravnavo
pri delodajalcu.«
9. člen
14. člen se spremeni, tako, da se glasi:
»(1) Delodajalec določi razporeditev delovnega časa in
način njegove izrabe v koledarskem letu s planom izrabe
delovnega časa ali delovnim koledarjem po posvetovanju s
sindikatom pri delodajalcu in ga pred izvajanjem pravočasno
objavi na običajen način.
(2) V primeru začasne prerazporeditve delovnega časa
po tretjem odstavku 147. člena ZDR ali uvedbe nadurnega
dela, je delodajalec dolžan pisno obvestiti sindikat o razlogih
za prerazporeditev ali nadurno delo.
(3) Dnevni delovni čas (začetek in konec posamezne
izmene), razen v primerih začasne prerazporeditve delovne‑
ga časa, določi oziroma organizira delodajalec v skladu s
potrebami delovnega procesa in tržišča po posvetovanjem s
sindikatom pri delodajalcu.
(4) O izkoriščenosti delovnega časa delodajalec obvešča
sindikate ob seznanitvi s poslovnimi rezultati.
(5) Delodajalec in sindikat v roku 90 dni od uveljavitve te
pogodbe oblikujeta paritetni način spremljanja ureditve delov‑
nega časa in oblikovanja predlogov v cilju humanega urejanja
delovnega časa.
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(6) Kadar je s to pogodbo dnevni počitek določen v pov‑
prečnem trajanju, je potrebno upoštevati najmanj 12 ur počitka
med dvema delovnima dnevoma.«
10. člen:
Deveti odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Delavcu, ki izpolni kriterij za spremembo letnega
dopusta, se sprememba upošteva v tekočem letu.«
11. člen
Prvi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Disciplinsko odgovornemu delavcu delodajalec lahko
izreče opomin, odvzem bonitet ali denarno kazen.«
12. člen
Prvi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kadar je s pravnomočno sodno odločbo ugotovlje‑
na diskriminacija delavca mu je delodajalec dolžan izplačati
pogodbeno kazen v višini treh plač. Če se s pravnomočno
odločbo ugotovi, da je delavec zatrjeval diskriminacijo, čeprav
do nje ni prišlo, je dolžan delodajalcu plačati pogodbeno kazen
v višini treh plač.«
13. člen
Prvi odstavek 34. člena se dopolni tako, da se glasi:
»(1) Delavcu, ki ga delodajalec napoti na izpopolnjevanje
in usposabljanje ali izobraževanje za pridobitev nove stopnje
izobrazbe, delodajalec krije naslednje stroške:
– prevoz,
– šolnino ali kotizacijo,
– stroške prehrane in
– stroške bivanja
Če delavec izpopolnjevanja, usposabljanja ali izobraževa‑
nja ne zaključi uspešno, je delavec dolžan delodajalcu povrniti
stroške, ki so v zvezi s tem nastali, če je to dogovorjeno s
pogodbo o izobraževanju.«
14. člen
Črta se tretji odstavek 73. člena.
15. člen
Doda se nov 74. člen, ki se glasi:
»Pogodbeni stranki se zavežeta, da bosta pred naslednjo
uskladitvijo tarifne priloge (prva uskladitev po 1. 1. 2010), za‑
ključili pogajanja o spremembah in dopolnitvah normativnega
dela kolektivne pogodbe od 42. do 64. člena ter pripadajočega
tarifnega dela, o spremembah normativnega dela iz predloga
SKEI, podanega maja 2007 ter o časovni veljavnosti kolektivne
pogodbe. «
16. člen
Tarifna priloga se spremeni tako, da se glasi:
TARIFNA PRILOGA št. 3
h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih
materialov in livarn Slovenije
1. Za delavce pri delodajalcih, ki so znesek uskladitve iz
tarifne priloge 2 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih
materialov in livarn Slovenije vključili v sistem plač, najnižje
osnovne plače za posamezne tarifne razrede od 1. 1. 2010
dalje znašajo:
Tarifni razred
I. Enostavna dela
II. Manj zahtevna dela
III. Srednje zahtevna
dela
IV. Zahtevna dela

Najnižja mesečna Najnižja osnovna
plača na uro
osnovna plača za
v EUR
174 ur v EUR
471,54
2,71
522,00
3,00
574,20
657,72

3,30
3,78
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Tarifni razred
V. Bolj zahtevna dela
VI. Zelo zahtevna dela
VII. Visoko zahtevna
dela
VIII. Najbolj zahtevna
dela
IX. Izjemno pomembna,
najbolj zahtevna dela
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Najnižja mesečna Najnižja osnovna
plača na uro
osnovna plača za
v EUR
174 ur v EUR
716,88
4,12
836,94
4,81
977,88

5,62

1.118,82

6,43

1.320,66

7,59

2. Za delavce pri delodajalcih, ki so dosegli pisni dogovor
s sindikatom družbe po tarifni prilogi 1 h kolektivni pogodbi za
dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije, da se znesek
uskladitve vključi v sistem plač, izhodiščne plače za posame‑
zne tarifne razrede od 1. 1. 2010 dalje znašajo:
Izhodiščna meseč‑
na plača za 174 ur
v EUR

Izhodiščna
plača na uro
v EUR

I. Enostavna dela

408,90

2,35

II. Manj zahtevna dela

457,62

2,63

III. Srednje zahtevna
dela

508,08

2,92

IV. Zahtevna dela

588,12

3,38

V. Bolj zahtevna dela

649,02

3,73

VI. Zelo zahtevna dela

763,86

4,39

VII. Visoko zahtevna
dela

899,58

5,17

VIII. Najbolj zahtevna
dela

1.037,04

5,96

IX. Izjemno pomembna,
najbolj zahtevna dela

1.233,66

7,09

Tarifni razred

3. Delodajalci iz druge točke te tarifne priloge izplačujejo
od 1. 1. 2010 dalje znesek uskladitvenega dodatka v višini
73,62 €.
4. Od 1. 1. 2010 dalje znaša najnižja bruto plača za 174 ur
748,20 € oziroma 4,30 € na uro.
5. V primeru, da bi se zaradi izplačila plač iz te tarifne
priloge zmanjšalo število delovnih mest pri delodajalcu, delo‑
dajalec in sindikat pri delodajalcu ob soglasju republiškega sin‑
dikata na ravni dejavnosti lahko skleneta sporazum o izplačilu
nižjih plač, kot jih določa ta tarifna priloga.
6. Najnižji polni regres za letni dopust znaša 760 € in velja
do določitve zneska za letni dopust za leto 2011.
7. Delodajalec povrne stroške za prehrano med delom,
stroške na službenem potovanju, terenski dodatek in nado‑
mestilo za ločeno življenje v višini zgornjega zneska veljavne
uredbe vlade RS, ki določa višino povračil stroškov v zvezi z
delom in drugih odhodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo,
razen stroškov za prevoz na delo in z dela, ki jih povrne naj‑
manj v višini 80% cene javnega prevoza.
8. Stranki te kolektivne pogodbe bodo zneske iz tarifne
priloge objavile mesečno v svojih glasilih.
Ljubljana, dne 14. januarja 2010
Gospodarska zbornica Slovenije
– Združenje kovinskih materialov
Marjan Mačkošek l.r.
Predsednik Upravnega odbora
Združenje delodajalcev Slovenije,
Sekcija kovine
Zdravko Slak l.r.
Predsednik
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Sindikat kovinske in elektroindustrije
(SKEI)
Lidija Jerkič l.r.
Predsednica
Neodvisni sindikat Slovenije
– Sindikat kovinske industrije (NSS-SKI)
Vladimir Pajek l.r.
Predsednik
Konfederacija sindikatov 90 – Sindikat
kovinske, elektroindustrije in elektronike
(KS 90 SKEIE)
Ljubomir Ocvirk l.r.
Pooblaščenec

Stranki soglašata, da za delodajalce, za katere velja
Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije, znesek
minimalne plače, določene z Zakonom o določitvi minimalne
plače (Uradni list RS, št. 114/06, 36/08), od 1. 1. 2010 dalje
znaša 724,51 €.
Znesek iz prejšnjega odstavka je izreden ter začasen in
ne bo predmet prihodnjih usklajevanj ter se preneha upora‑
bljati, ko jo doseže ali preseže minimalna plača, določena z
zakonom.
4. člen
Odstopanje od enotnih minimalnih standardov
V primeru, da bi izplačilo plače iz 2. člena te tarifne pri‑
loge ogrozilo delovna mesta, se delodajalec in reprezentativni
sindikat pri delodajalcu ob soglasju sindikata dejavnosti lahko
dogovorita za izplačilo nižjih plač.

KNSS Neodvisnost
Drago Lombar l.r.
Predsednik
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne
20. 1. 2010 izdalo potrdilo št. 02047‑1/2006/29 o tem, da je
Dodatek št. 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih
materialov in livarn vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na
podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list
RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 8/4.

397.

3. člen
Minimalna plača

Dodatek št. 5 h Kolektivni pogodbi za kovinsko
industrijo Slovenije

Na podlagi 69. člena Kolektivne pogodbe za kovinske in‑
dustrije Slovenije (Uradni list RS, št. 108/05, 97/06, 90/07,33/08,
70/08 in 53/09) in 6. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Ura‑
dni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki:

5. člen
Regres za letni dopust
Regres za letni dopust za leto 2010 znaša 750 € in velja
do določitve zneska za letni dopust za leto 2011.
6. člen
Povračila stroškov v zvezi z delom
Delodajalec povrne stroške za prehrano med delom, stro‑
ške na službenem potovanju, terenski dodatek in nadomestilo
za ločeno življenje v višini zgornjega zneska veljavne uredbe
vlade RS, ki določa višino povračil stroškov v zvezi z delom
in drugih odhodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, razen
stroškov za prevoz na delo in z dela, ki jih povrne najmanj v
višini 80% cene javnega prevoza.
7. člen
Objava zneskov

D O D A T E K Š T. 5
h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo
Slovenije

Stranki te kolektivne pogodbe bodo zneske iz tarifne pri‑
loge objavile mesečno v svojih glasilih.

1. člen
Tarifna priloga
Tarifna priloga po tem Dodatku nadomešča Tarifno prilogo
1 iz dodatka št. 4 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/08).

Sprememba in dopolnitev Kolektivne pogodbe za kovinsko
industrijo Slovenije

2. člen
Najnižje osnovne plače
Najnižje osnovne plače se povečajo za 5% in od 1. 1.
2010 dalje za posamezne tarifne razrede znašajo:
Tarifni razred
I. Enostavna dela
II. Manj zahtevna dela
III. Srednje zahtevna
dela
IV. Zahtevna dela
V. Bolj zahtevna dela
VI. Zelo zahtevna dela
VII. Visoko zahtevna
dela
VIII. Najbolj zahtevna
dela
IX. Izjemno pomembna,
najbolj zahtevna dela

Najnižja mesečna Najnižja osnov‑
na plača
osnovna plača
na uro v EUR
za 174 ur v EUR
473,28
2,72
516,78
2,97
570,72
650,76
709,92
829,98

3,28
3,74
4,08
4,77

969,18

5,57

1.106,64

6,36

1.308,48

7,52

8. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta na osnovi
predlogov delodajalcev z dne 22. 12. 2009 in delojemalcev z
dne 17. 5. 2007 pogajanja o spremembah in dopolnitvah Ko‑
lektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije (Uradni list
RS, 108/05) zaključili do 31. 12. 2010.
Naslednja uskladitev tarifne priloge te kolektivne pogodbe
bo sledila po zaključenih pogajanjih iz prvega odstavka tega
člena.
9. člen
Veljavnost tarifne priloge
Dodatek št. 5 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo
Slovenije začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republi‑
ke Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje.
Ljubljana, dne 14. januarja 2010
Za Gospodarsko zbornico Slovenije
Združenje za kovinsko industrijo
dr. Blaž Nardin l.r.
predsednik upravnega odbora
Za Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za kovine
predsednik
Zdravko Slak l.r.

Uradni list Republike Slovenije
Za sindikate
Sindikat kovinske in elektroindustrije
Slovenije (SKEI)
Lidija Jerkič l.r.
predsednica
KNSS Neodvisnost
Drago Lombar l.r.
predsednik
Neodvisni sindikat Slovenije
– Sindikat kovinske industrije (NSS – SKI)
Vladimir Pajek l.r.
predsednik
Konfederacija sindikatov 90 – Sindikat
kovinske, elektroindustrije in elektronike
Ljubomir Ocvirk l.r.
pooblaščenec
Zveza delavskih sindikatov Slovenije
– Solidarnost za dejavnost motornih vozil,
plovil in polprikolic
Slavko Pungeršič l.r.
generalni sekretar
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne
20. 1. 2010 izdalo potrdilo št. 02047‑16/2005/34 o tem, da je
Dodatek št. 5 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slove‑
nije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena
Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod
zaporedno številko 13/4.
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Najnižja mesečna Najnižja osnov‑
osnovna plača na plača na uro
v EUR
v EUR

Tarifni razred
IX. izjemno pomembna,
najbolj zahtevna dela

1.263,24

7,26

2. Najnižji polni regres za letni dopust za leto 2010 znaša
750,00 €. Izhodiščna vrednost za izračun regresa za leto 2011
znaša 726,00 €.
3. Stranke te kolektivne pogodbe se bodo sestale kon‑
cem prve polovice leta 2010 z namenom ugotovitve stanja v
dejavnosti elektroindustrije, pregleda izvajanja tega dodatka k
kolektivni pogodbi in morebitnih potreb za spremembe.
4. Delodajalec povrne stroške za prehrano med delom,
stroške na službenem potovanju, terenski dodatek in nado‑
mestilo za ločeno življenje v višini zgornjega zneska veljavne
uredbe vlade RS, ki določa višino povračil stroškov v zvezi z
delom in drugih odhodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo,
razen stroškov za prevoz na delo in z dela, ki jih povrne naj‑
manj v višini 80% cene javnega prevoza.
5. Stranke te kolektivne pogodbe bomo skupaj podprle
zahteve do Vlade Republike Slovenije za razbremenitve plač.
6. Stranke te kolektivne pogodbe bodo zneske iz tarifne
priloge objavljale mesečno v svojih glasilih.
2. člen
Ta dodatek h kolektivni pogodbi začne veljati z dnem
objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se
od 1. 1. 2010 dalje.
Ljubljana, dne 14. januarja 2010
Za Gospodarsko zbornico Slovenije:

398.

Dodatek št. 6 h Kolektivni pogodbi za
elektroindustrijo Slovenije

Na podlagi 69. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost
elektroindustrije Slovenije (Uradni list RS, št. 108/05) in 6. člena
Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) po‑
godbene stranke sprejemajo

D O D A T E K Š T. 6
h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo
Slovenije
1. člen
TARIFNA PRILOGA 1.
Tarifna priloga po tem dodatku nadomešča tarifno prilogo
po Dodatku št. 4 in Dodatku št. 5 k pogodbi.
1. Najnižje osnovne plače od 1. 1. 2010 dalje za posame‑
zne tarifne razrede znašajo:
Najnižja mesečna Najnižja osnov‑
osnovna plača na plača na uro
v EUR
v EUR
I. enostavna dela
504,60
2,90
II. manj zahtevna dela
516,78
2,97
III. srednje zahtevna dela
565,50
3,25
IV. zahtevna dela
636,84
3,66
V. bolj zahtevna dela
694,26
3,99
VI. zelo zahtevna dela
807,36
4,64
VII. visoko zahtevna dela
941,34
5,41
VIII. najbolj zahtevna
dela
1.073,58
6,17
Tarifni razred

Zbornica elektronske in elektroindustrije
mag. Valter Leban l.r.
predsednik Upravnega odbora Zbornice
elektronske in elektroindustrije
Za Združenje delodajalcev Slovenije:
Sekcija za kovine
Zdravko Slak l.r.
predsednik Odbora Sekcije za kovine
Za Sindikate:
Sindikat kovinske in elektroindustrije
(SKEI)
Lidija Jerkič l.r.
predsednica
KNSS Neodvisnost
Drago Lombar l.r.
predsednik
Konfederacija sindikatov 90 – Sindikat
kovinske, elektroindustrije in elektronike
(KS 90 – SKEIE)
Ljubomir Ocvirk l.r.
pooblaščenec
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne
20. 1. 2010 izdalo potrdilo št. 02047‑17/2005/36 o tem, da je
Dodatek št. 6 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slove‑
nije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena
Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod
zaporedno številko 11/5.
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OBČINE
IDRIJA
399.

Obvezna razlaga Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka »ZN Industrijska cona
Godovič«

Na podlagi 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS,
št. 1/01, 33/01, 135/04, 52/06, 104/09) je Občinski svet Občine
Idrija na 24. redni seji dne 4. 2. 2010 sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
»ZN Industrijska cona Godovič«
1. člen
Pri uporabi določil izhajajočih iz 5. člena Odloka o spremem‑
bah in dopolnitvah Odloka »ZN Industrijska cona Godovič« (Ura‑
dni list RS, št. 52/06) (v nadaljevanju: odlok) je potrebno smiselno
upoštevati besedilo 14. člena odloka, kar pomeni, da je potek
infrastrukturnih vodov (kanalizacije, energetskih tras in prometnih
poti), v skladu z 11. točko pisnih prilog, ki jih je izdelalo podjetje
Božič d.o.o. Inženiring Idrija pod številko 3/05, december 2005,
vrisan shematično in idejno ter so v realizaciji možni tudi drugi
smiselni poteki, če so v skladu s predpisi in omejitvami.

Splošni del proračuna za leto 2010 se na ravni podskupin
kontov določa v naslednjih zneskih (EUR):
Konto Opis
A.
I.

70

71

72

2. člen
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 00303-5/2002
Idrija, dne 4. februarja 2010
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

400.

Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS‑UPB2, 76/08, 79/09), 29. člena Zako‑
na o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 109/08, 49/09), Zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 123/06, 57/08), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni
list RS, št. 1/01, 33/01, 135/04, 52/06, 104/09) je Občinski svet
Občine Idrija na 24. redni seji dne 4. 2. 2010 sprejel

73
74

78

II.
40

ODLOK
o proračunu Občine Idrija za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določa višina proračuna Občine Idrija
za leto 2010 (v nadaljnjem besedilu: proračun), postopki izvr‑
ševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine
in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat‑
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

41

42
43

Proračun
leta 2010

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
17.031.991
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
10.874.298
DAVČNI PRIHODKI
9.161.173
700 Davki na dohodek in dobiček
7.985.578
703 Davki na premoženje
951.400
704 Domači davki na blago in storitve
224.195
NEDAVČNI PRIHODKI
1.713.125
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
1.513.285
711 Takse in pristojbine
6.300
712 Globe in druge denarne kazni
16.600
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
72.140
714 Drugi nedavčni prihodki
104.800
KAPITALSKI PRIHODKI
3.227.864
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
740.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
2.487.864
PREJETE DONACIJE
58.100
730 Prejete donacije iz domačih virov
58.100
TRANSFERNI PRIHODKI
2.871.729
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
1.811.233
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
1.060.496
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij
0
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
17.118.167
TEKOČI ODHODKI
4.993.006
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
785.497
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
126.279
402 Izdatki za blago in storitve
3.730.173
403 Plačila domačih obresti
139.955
409 Rezerve
211.102
TEKOČI TRANSFERI
4.323.232
410 Subvencije
52.000
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
2.627.255
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
589.840
413 Drugi tekoči domači transferi
1.066.137
INVESTICIJSKI ODHODKI
7.052.397
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
7.040.397
INVESTICIJSKI TRANSFERI
749.532
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
171.377
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
578.155
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III.
B
IV.
75

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

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBA KAPITALSKIH
DELEŽEV
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500+501)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.‑IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

Št.

–86.176

29.100
29.100
29.100
0
0
29.100
195.000
195.000
195.000
328.165
328.165
328.165
–190.241
–133.165
86.176
190.241

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo‑
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program‑
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Idrija.
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– tekoči in investicijski transferi neposrednim proračun‑
skim uporabnikom (krajevnim skupnostim),
– namenska sredstva s postavk, ki zagotavljajo sredstva
za usklajevanje plačnih nesorazmerij in niso bila porabljena v
letu 2009, se prenesejo v leto 2010 za isti namen.
5. člen
(namenska poraba sredstev)
Uporabniki sredstev proračuna so dolžni uporabljati do‑
deljena sredstva le za namene, ki so opredeljeni v posebnem
delu proračuna.
Župan mora v primeru, da je ugotovljena neracionalna
poraba dodeljenih sredstev pri posameznem proračunskem po‑
rabniku, začasno (s soglasjem občinskega sveta pa dokončno)
ustaviti financiranje posamezne proračunske postavke.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun proračuna ob‑
veznosti, ki bi presegle z proračunom določena sredstva za
posamezne namene.
6. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spreje‑
ti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potreb‑
na dodatna sredstva na posamezni proračunski postavki, ki
jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, lahko
župan samostojno prerazporeja pravice porabe, in sicer neo‑
mejeno znotraj posameznega podprograma, med podprogrami
v okviru glavnega programa, pri čemer skupno povečanje ali
zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati 15%
obsega podprograma v sprejetem proračunu, med glavnimi
programi, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posa‑
meznega glavnega programa ne sme presegati 5% obsega
glavnega programa v sprejetem proračunu in med področji
porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posame‑
znega področja porabe ne sme presegati 3% obsega področja
porabe v sprejetem proračunu.
Župan poroča občinskemu svetu s polletnim poročilom o
izvrševanju proračuna v drugem polletju proračunskega leta
in z zaključnim računom v naslednjem proračunskem letu o
veljavnem proračunu za leto 2010 in njegovi realizaciji.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

7. člen

3. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov v prihodnjih letih)

(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
4. člen
(namenski prihodki proračuna)
Vsi prihodki, ki jih uporabniki sredstev proračuna ustvar‑
jajo s svojo dejavnostjo, so prihodek proračuna, če ni s tem
odlokom drugače določeno.
Za prihodke v smislu prejšnjega odstavka se ne štejejo
namenski prihodki proračuna, ki so poleg prihodkov, določenih
v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih
financah, tudi naslednji prihodki:
– nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč,
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1),
– sredstva proračunskega stanovanjskega sklada,
– donacije fizičnih in pravnih oseb za tekočo porabo in
investicije,
– taksa za obremenjevanje vode,
– taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja od‑
padkov,
– pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest,
– prispevki in doplačila fizičnih in pravnih oseb za izvaja‑
nje programov investicijskega značaja,

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo‑
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, za investi‑
cijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2011 70% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporab‑
nika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, za blago in stori‑
tve in za tekoče transfere ne sme presegati 25% pravic porabe v
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj‑
nih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več
kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
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Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
9. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. proračunska rezerva, oblikovana po Zakonu o javnih
financah,
2. proračunski stanovanjski sklad, ustanovljen na podlagi
Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada Občine Idrija (Ura‑
dni list RS, št. 82/01).
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini
86.280 EUR.
O porabi sredstev proračunske rezerve in porabi sredstev
proračunskega stanovanjskega sklada do višine 4.170 EUR za
posamezni namen odloča župan.

Uradni list Republike Slovenije
13. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih
uporabnikov proračuna ter pravnih oseb, v katerih ima občina
neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni proračunski uporabniki proračuna, katerih usta‑
noviteljica ali soustanoviteljica je občina ter druge pravne ose‑
be, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč
vpliv, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva s soglasjem
občine in če imajo zagotovljena sredstva za servisiranje dolga
iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se ne štejejo v največji
obseg možnega zadolževanja občine. Posredni proračunski
uporabniki proračuna ter druge pravne osebe, v katerih ima
občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v
letu 2010 zadolžijo do skupne višine 100.000 EUR in izdajajo
poroštva do skupne višine 50.000 EUR.
Soglasje izda občinski svet.

10. člen

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

(splošna proračunska rezervacija)
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov
v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska
rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporablja‑
jo:
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu
niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v javno
porabo na ravni občine in
– za naloge, za katere se med letom izkaže, da v pro‑
računu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem
obsegu.
O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije prora‑
čuna za posamezen namen odloča župan.

14. člen
(začasno financiranje v letu 2011)
V obdobju začasnega financiranja Občine Idrija v letu
2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0025/2009-65
Idrija, dne 4. februarja 2010
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

4. ODPIS DOLGOV
11. člen
(odpis dolgov)
Župan lahko dolžniku do višine 2.500 EUR odpiše ozi‑
roma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev)
Občina Idrija se bo v letu 2010 dolgoročno zadolžila pri
poslovni banki v vrednosti 195.000 EUR za naslednje investi‑
cije:
– 35.000 EUR (vrtec Črni Vrh),
– 100.000 EUR (rudniško gledališče Idrija),
– 35.000 EUR (lokalna cesta Golob–Jazne),
– 25.000 EUR (športno igrišče Zavratec).
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvr‑
ševanje proračuna ne more uravnotežiti, se lahko Občina Idrija
likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% vseh izdatkov
zadnjega sprejetega proračuna.
Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
Občina Idrija lahko izdaja poroštva za obveznosti iz naslo‑
va zadolževanja posrednih proračunskih uporabnikov, katerih
ustanoviteljica je, če imajo te osebe zagotovljena sredstva za
servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Skupni obseg poro‑
štev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov v letu 2010
ne sme preseči 50.000 EUR.
Poroštvene pogodbe in pogodbe o zavarovanju poroštva
v imenu občine sklepa župan.

401.

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka
o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini
Idrija

Na podlagi 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS,
št. 1/01, 33/01, 135/04, 52/06, 104/09) je Občinski svet Občine
Idrija na 24. redni seji dne 4. 2. 2010 sprejel

ODLOK
o prenehanju veljavnosti Odloka
o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči
v Občini Idrija
1. člen
S tem odlokom preneha veljati Odlok o gospodarjenju
s stavbnimi zemljišči v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 96/01,
12/03).
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00200-3/01
Idrija, dne 4. februarja 2010
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

Uradni list Republike Slovenije
402.

Sklep o vrednosti točke za obračun najemnine
za zemljišča in javne površine, ki so v lasti
Občine Idrija za leto 2010

Na podlagi 12. člena Odloka o oddaji v najem zemljišč
in drugih javnih površin v lasti Občine Idrija (Uradni list RS,
št. 27/09) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS,
št. 1/01, 33/01, 135/04, 52/06, 104/09) je Občinski svet Občine
Idrija na 24. redni seji dne 4. 2. 2010 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za obračun najemnine
za zemljišča in javne površine, ki so v lasti
Občine Idrija za leto 2010
1.
Vrednost točke za obračun najemnine za zemljišča in
javne površine, ki so v lasti Občine Idrija, za leto 2010 znaša
0,26 EUR.
2.
Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3502-28/2009
Idrija, dne 4. februarja 2010
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

KAMNIK
403.

Odlok o razglasitvi železniške postaje
v Kamniku za kulturni spomenik lokalnega
pomena

Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 16/08) in 16. člena Statuta Občine Kamnik
(Uradni list RS, št. 101/08) je Občinski svet Občine Kamnik na
30. seji dne 3. 2. 2010 sprejel

ODLOK
o razglasitvi železniške postaje v Kamniku
za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enota
dediščine: železniška postaja v Kamniku (Kolodvorska ulica 4)
(EŠD 14474), ki se nahaja na parcelnih št. 148/3 k.o. Kamnik
(cela), 1508/1 k.o. Kamnik (del) in 1531 k.o. Kamnik (cela).
Enota ima zaradi kulturnih, arhitekturnih, likovnih in krajin‑
skih vrednot poseben pomen za območje Občine Kamnik, zato
se razglaša za kulturni spomenik lokalnega pomena.
2. člen
Železniška postaja v Kamniku se razglasi za kulturni spo‑
menik lokalnega pomena zaradi naslednjih lastnosti:
Načrte za izvedbo pročelja in opremo notranjosti je izdelal
Vinko Glanz 28. 2. 1940. Domneva se, da naj bi do zadnjega
načrta prišlo na pobudo Jožeta Plečnika. Železniška postaja
Kamnik – mesto predstavlja uspešno interpolacijo 20. stoletja
v staro mestno jedro.
3. člen
Vplivnega območja spomenika ni. Spomenik se nahaja v
zaščitenem območju mestnega jedra Kamnik, EŠD 213, ki je
bilo razglašeno za kulturni spomenik z Odlokom o razglasitvi
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starega mestnega jedra Kamnika za kulturni in zgodovinski
spomenik (Uradni list SRS, št. 42/86).
4. člen
Meja območja kulturnega spomenika je vrisana na kopiji
katastrskega načrta v merilu 1:500, ki temelji na temeljnem
topografskem načrtu v merilu 1:5000 z vrisanim območjem
spomenika. Izvirnik načrta, ki je sestavni del odloka, hranita
Ministrstvo Republike Slovenije za kulturo – Register nepremič‑
ne kulturne dediščine in Zavod Republike Slovenije za varstvo
kulturne dediščine.
5. člen
Za spomenik velja naslednji varstveni režim:
– varovanje kulturnih, arhitekturnih, likovnih in krajinskih
vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
– prepoved vseh posegov v zaščiten tloris, pročelje, arhi‑
tekturne člene in notranjo opremo ter zunanjo ureditev, razen
vzdrževalnih posegov, ki jih s predhodnim kulturno‑varstvenim
soglasjem odobri Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: pristojni zavod);
– v območju spomenika je prepovedano posegati v pro‑
stor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja
vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam, razen
v primerih, ki jih s predhodnim kulturno‑varstvenim soglasjem
odobri pristojni zavod.
6. člen
Kulturni spomenik je namenjen:
– trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, likovnih in kra‑
jinskih vrednot;
– povečevanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
– ohranjanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
– prezentaciji kulturnih vrednot;
– učno‑demonstracijskemu delu;
– znanstveno‑raziskovalnemu delu.
7. člen
Za vsako spremembo funkcije in dejavnosti kulturnega spo‑
menika, za vsak poseg v spomenik ali v njegove dele in zemlji‑
šče je potrebno predhodno pridobiti kulturno‑varstvene pogoje in
na njihovi podlagi kulturno‑varstveno soglasje Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije – Območne enote Kranj.
8. člen
Na podlagi tega odloka pristojni organ občinske uprave v
30 dneh od uveljavitve odloka predlaga zaznambo nepremič‑
ninskega spomenika v zemljiško knjigo.
Pristojni organ občinske uprave izda lastniku odločbo
o varstvu spomenika na podlagi Zakona o varstvu kulturne
dediščine.
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za razi‑
skovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično varo‑
vanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, do‑
stopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti,
posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim bolj učinkovito
varstvo spomenika. Varstveni pogoji lahko omejujejo lastninsko
pravico le v obsegu, ki je nujen za varstvo spomenika.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja pristojni inšpekto‑
rat RS za področje kulturne dediščine.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 351-109/2009
Kamnik, dne 3. februarja 2010
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.
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Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – UPB2 in 25/08) in 14. člena Statuta Občine Kamnik
(Uradni list RS, št. 101/08) je Občinski svet Občine Kamnik na
30. seji dne 3. 2. 2010 sprejel

PRAVILNIK
o sprejemu otrok v vrtec

Uradni list Republike Slovenije
– 1 predstavnik Centra za socialno delo,
– 1 predstavnik sveta staršev VVZ Antona Medveda,
– 1 predstavnik Zdravstvenega doma.
Vsi člani komisije se zavežejo k varovanju osebnih podat‑
kov s podpisano izjavo.
Člani komisije so imenovani za 4 leta. Mandat predstav‑
nika/ce sveta staršev poteče z izstopom otroka iz vrtca. Na
njegovo mesto se imenuje novega predstavnika sveta staršev.
Komisija za opravljanje strokovnega dela pri sprejemu otrok v
vrtec lahko angažira tudi druge strokovne delavce vrtca.
POSTOPEK ODLOČANJA KOMISIJE

UVODNE ODLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek vpisa in sprejema otrok v
Vzgojno‑varstveni zavod Antona Medveda (v nadaljevanju: vr‑
tec), sestavo in način dela komisije za sprejem otrok (v nada‑
ljevanju: komisija) ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
VPIS IN SPREJEM
2. člen
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost enega
leta oziroma ko je dopolnil starost najmanj enajst mesecev.
3. člen
Vrtec mora na svoji spletni strani objaviti informacije o
številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu
prostih mest, ki so staršem na voljo, in podatek o predvideni
čakalni dobi.
4. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje pro‑
grame na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za
naslednje šolsko leto. Pred objavo javnega vpisa mora vrtec
z občino ustanoviteljico uskladiti število prostih mest, ki so
predmet javnega vpisa. Javni vpis se objavi v sredstvih javnega
obveščanja, v enotah vrtca ter na spletni strani vrtca in občine
ustanoviteljice.
Tekom šolskega leta lahko starši na sedežu vrtca ali pri‑
poročeno po pošti oddajo vlogo za sprejem v vrtec.
Obrazec vloge za sprejem otroka v vrtec dobijo starši na
sedežu vrtca, v enotah vrtca, na spletni strani vrtca ter občine
ustanoviteljice.
5. člen
V primeru, ko je število vlog za sprejem otroka v vrtec
manjše od števila prostih mest, odloča o sprejemu otrok rav‑
natelj/ica vrtca.
Če je število vlog za sprejem otrok v vrtec večje kot je v
vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu otrok komisija.
Vse vloge, ki se zbirajo osebno ali prispejo priporočeno po
pošti na naslov vrtca, se obravnavajo skupaj na sedežu vrtca.
SESTAVA KOMISIJE
6. člen
Komisijo imenuje ravnatelj/ica vrtca s posebnim sklepom.
Komisijo sestavlja sedem članov:
– 2 predstavnika ustanovitelja,
– 2 predstavnika (strokovna delavca) VVZ Antona Med‑
veda,

1
2

Kriterij
otrok ima vsaj z enim od staršev stalno bivališče
v Občini Kamnik
otrok ima razvojne težave in je v obravnavi v
razvojni ambulanti

7. člen
Komisija obravnava vse vloge v skladu z določili zakona,
ki ureja splošni upravni postopek, z uporabo skrajšanega ugo‑
tovitvenega postopka.
Seje sklicuje predsednik najmanj enkrat letno oziroma po
potrebi ali po njegovem pooblastilu podpredsednik komisije.
Ravnatelj/ica je vabljen/a na vsako sejo komisije.
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na seji, ki ni
javna.
Komisija lahko odloča, če je na seji navzoča večina čla‑
nov, odločitve pa sprejema z večino glasov prisotnih članov.
8. člen
Prvo konstitutivno sejo komisije skliče ravnatelj/‑ica vrt‑
ca. Na prvi seji komisija izmed članov, z javnim glasovanjem,
imenuje predsednika in podpredsednika komisije. Kandidata
za predsednika lahko predlaga vsak član komisije, kandidata
za podpredsednika komisije pa predsednik. Delo komisije vodi
predsednik, v primeru njegove odsotnosti pa po njegovem
pooblastilu podpredsednik komisije.
O poteku seje komisije se vodi zapisnik v skladu s postop‑
kom, ki ga določa zakon.
Dokumentacija o posameznem otroku je zaupna, hrani
se na sedežu vrtca.
Zapisnik se hrani v arhivu vrtca, v skladu z veljavnimi
predpisi.
Zapisnik se posreduje občini ustanoviteljici.
9. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok za naslednje šolsko leto
praviloma enkrat letno. Komisija mora obravnavati vse vloge za
vpis otrok, ki so bile vložene med šolskim letom do datuma raz‑
pisanega v javnem vpisu. Vloge, vložene po roku, določenem
za javni vpis, se zavrže.
10. člen
V skladu z zakonom ima prednost pri sprejemu v vrtec
otrok s posebnimi potrebami, ki ima odločbo o usmeritvi v
programe za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in
dodatno strokovno pomočjo ter v prilagojene programe za
predšolske otroke. Prednost pri sprejemu ima tudi otrok, za
katerega starši predložijo mnenje centra za socialno delo o
ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Starši doka‑
zila priložijo k vlogi za sprejem otroka v vrtec oziroma priložijo
eksplicitno pooblastilo za pridobitev dokazil iz uradnih evidenc,
ki vsebuje navedbo, kje se ti podatki pridobijo.
Komisija posreduje seznam otrok, katerih starši so predlo‑
žili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi social‑
nega položaja družine, pristojnemu centru za socialno delo, ki
otroke rangira in razvrsti na čakalno listo, iz katere je razvidno,
kateri otroci imajo prednost pri sprejemu v vrtec.
Preostale vloge za sprejem otrok v vrtec komisija obrav‑
nava po naslednjih kriterijih:
Število točk
10
7

Potrebna dokazila

priporočilo razvojne ambulante

Uradni list Republike Slovenije
3
4
5
6
7
8

Kriterij
otrok v enoroditeljski družini
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Potrebna dokazila
kopija dokazila o preživnini, prejemanju
pokojnine
potrdilo o rednem šolanju staršev
navedba trenutnega delodajalca

otroci dijakov ali študentov
4
otroci obeh zaposlenih staršev
5
otrok, ki je bil uvrščen na čakalno listo v prete‑ tretjič vloži vlogo 4
klem letu in ni bil sprejet
drugič vloži vlogo 3
družine z dvojčki, trojčki itd. ter družine z več
2
kopija rojstnega lista
kot 3 otroki
otrok staršev, ki imajo otroka že vključenega
2
v vrtec

Po opravljenem točkovanju po posameznih letnikih rojstva
otrok se na čakalno listo razvrsti otroke po vrstnem redu glede
na doseženo število točk (od najvišjega do najnižjega števila
točk).
Če dva ali več otrok doseže enako število točk, komisija
pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva kriterij sta‑
rosti otroka. Prednost ima starejši otrok.
Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopu‑
sten.
ODLOČITVE KOMISIJE
11. člen
Komisija najprej odloči, kateri otroci so sprejeti v vrtec na
podlagi prednostnega seznama in nato odloči, kateri otroci so
sprejeti na podlagi doseženega števila točk.
Zavrnjene otroke uvrsti na čakalno listo po vrstnem redu
zbranega števila točk od najvišjega do najnižjega.
Predsednik komisije podpiše vse sprejete odločitve. Ko‑
misija najpozneje v osmih dneh po seji vsem staršem izda
odločbo o sprejemu ali zavrnitvi sprejema otroka v vrtec. V
odločbi morajo biti starši nedvoumno seznanjeni s posledicami,
če ne vrnejo podpisanega izvoda pogodbe v roku, ki je naveden
v odločbi. Po izteku vseh pritožbenih rokov zoper odločbe, sta
vsem staršem sprejetih otrok posredovana dva izvoda pogodbe
o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca.
12. člen
Zoper odločitev komisije lahko starši v petnajstih dneh po
vročitvi vložijo pritožbo na svet zavoda vrtca. Svet zavoda vrtca
mora o pritožbi odločati v tridesetih dneh po prejemu pritožbe.
Po odločitvi sveta zavoda vrtca o pritožbah je prednostni
vrstni red dokončen.
Starši imajo možnost vpogleda v zapisnik komisije, ki je
odločala o sprejemu otrok v vrtec, vendar le tistega dela, ki se
nanaša na njihovo vlogo.
ZAPOLNITEV PRAZNIH MEST
13. člen
V primeru, da se med letom izprazni mesto in/ali v vrtcu
odprejo novi oddelki, se prosto mesto najprej zapolni z otrokom
s posebnimi potrebami in otrokom, za katerega starši predložijo
mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega
položaja družine.
Na nadaljnje prosto mesto se sprejme otroka iz čakalne
liste otrok, ki so bili točkovani po kriterijih tretjega odstavka
10. člena pravilnika. V primeru izpraznjene čakalne liste se
sprejme otroka, ki je oddal vlogo za sprejem v vrtec za obrav‑
navo na naslednji komisiji.
Vrtec praviloma pripravi vabilo za javni vpis tako, da
velja za celo šolsko leto, kar pomeni, da se v skladu s kriteriji
iz tretjega odstavka 10. člena točkuje tudi otroke, ki na dan
1. 9. še ne izpolnjujejo starostnega pogoja 11 mesecev in se
jih uvrsti na čakalno listo. Otroka se med letom sprejme v vrtec

v primeru, da ima vrtec prosto mesto in da ima otrok izpolnjen
starostni pogoj 11 mesecev.
DOMNEVA UMIKA VLOGE ZA VPIS OTROKA V VRTEC
IN IZPIS OTROKA
14. člen
Če starši ne podpišejo pogodbe z vrtcem v roku, ki jim
ga določi vrtec, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v
vrtec. V tem primeru se izda sklep o ustavitvi postopka vpisa
otroka v vrtec. Ob morebitnem ponovnem vpisu v vrtec mu ne
pripadajo točke po 6. kriteriju 10. člena pravilnika.
Na njegovo mesto se sprejme naslednji otrok iz čakalne
liste.
Če starši, katerih otroci so na čakalni listi, med letom
odklonijo vpis na izpraznjeno mesto v enoti, ki so jo navedli v
vlogi za sprejem v vrtec, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis
otroka v vrtec in jim ob morebitnem ponovnem vpisu v vrtec ne
pripadajo točke po 6. kriteriju 10. člena.
Če starši, katerih otroci so na čakalni listi, med letom odklo‑
nijo vpis v enoto, ki je niso navedli na vlogi za sprejem v vrtec, se
ohrani njihovo mesto na čakalni listi, ob morebitnem ponovnem
vpisu v vrtec pa jim pripadajo točke po 6. kriteriju 10. člena.
15. člen
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 30 dnev‑
nim odpovednim rokom, ki prične teči z dnem pisne oddaje
odpovedi na sedežu vrtca ali drugih enotah vrtca.
Izpisanemu otroku ob morebitnem ponovnem vpisu v
vrtec ne pripadajo točke po 6. kriteriju 10. člena pravilnika.
16. člen
S tem pravilnikom preneha veljati Pravilnik o sprejemu
otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 9/09).
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2010-4/2
Kamnik, dne 3. februarja 2010
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

405.

Pravilnik o sofinanciranju programov
in projektov na področju kulture
v Občini Kamnik

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura‑
dni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 67/08, 100/08
– Odl. US in 79/09), 1. in 4. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 77/07 –
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UPB1 in 56/08), 2. in 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 –
ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 14. člena Statuta
Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) je Občinski svet
Občine Kamnik na 30. seji dne 3. 2. 2010 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju programov in projektov
na področju kulture v Občini Kamnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Predmet pravilnika o sofinanciranju programov in pro‑
jektov na področju kulture v Občini Kamnik (v nadaljeva‑
nju: pravilnik) je sofinanciranje javnih kulturnih programov
in kulturnih projektov (v nadaljevanju: programov oziroma
projektov).
2. člen
Posamezni izrazi imajo naslednji pomen:
– javni kulturni program je kulturna dejavnost prijaviteljev,
ki niso javni zavodi, pa jo Občina Kamnik sofinancira na pri‑
merljiv način kot javne zavode v skladu s 56., 57. in 58. členom
ZUJIK;
– kulturni projekt je posamična aktivnost kulturnih prija‑
viteljev (izdaja knjige, gledališka predstava, koncert ipd.), ki jo
sofinancira Občina Kamnik;
– javni razpis je postopek, ki se uporabi takrat, ko je mo‑
goče vnaprej določiti le kriterije za ocenjevanje in vrednotenje
predlogov programov oziroma projektov, sofinancirajo pa se
tisti programi oziroma projekti, ki so v postopku izbire ocenjeni
oziroma ovrednoteni višje in so v javnem interesu v skladu s
prioritetami lokalnega programa za kulturo.
3. člen
Programi oziroma projekti se sofinancirajo na podlagi
izvedenega postopka javnega razpisa. Pristojni organ občinske
uprave zbira predloge za sofinanciranje programov oziroma
projektov ter skrbi za organizacijo in izvedbo razpisa. Javni
razpis se objavi na spletni strani Občine Kamnik, na podlagi
sklepa, ki ga izda župan Občine Kamnik praviloma za vsako
proračunsko leto posebej.
4. člen
Za sofinanciranje lahko kandidirajo naslednji prijavitelji:
a) programov
– pravne osebe, katerih dejavnost je po kvaliteti ali po
pomenu primerljiva s kulturno dejavnostjo javnih zavodov z
njihovega delovnega področja,
– pravne osebe, katerih dejavnost se praviloma ne zago‑
tavlja v javnih zavodih, so pa njihovi kulturni programi v javnem
interesu,
– samostojni kulturni ustvarjalci ter naslednji izvajalci;
b) projektov
– društva,
– združenje društev v lastnem imenu in v imenu tistih
društev, ki ga za to pooblastijo,
– pravne osebe, ki niso javni zavodi in
– posamezniki, ki delujejo na področju ustvarjanja, po‑
sredovanja in varovanja kulturnih dobrin ter so njihovi pro‑
grami in projekti v javnem interesu Občine Kamnik v skladu s
prioritetami, določenimi v lokalnem programu za kulturo, ki je
strateški dokument razvojnega načrtovanja kulturne politike v
Občini Kamnik.
Kandidati morajo predložiti program oziroma projekt, ki
ustreza merilom in pogojem iz razpisa za tekoče proračunsko
leto oziroma prioritetam lokalnega programa za kulturo.
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II. VSEBINSKE DOLOČBE
5. člen
Občina Kamnik financira ali sofinancira naslednje kulturne
dejavnosti:
– glasbeno dejavnost,
– folklorno in plesno dejavnost,
– gledališko in lutkovno dejavnost,
– likovno dejavnost,
– literarno dejavnost in založništvo,
– filmsko in video produkcijo ter fotografijo,
– izobraževalno in raziskovalno dejavnost s področja
kulture,
– dejavnost širjenja kulture med občane,
– nove medije,
– ter druge vsebine s področja kulture.
Občina Kamnik lahko financira ali sofinancira kulturne
programe oziroma projekte na različnih nivojih, kot so:
a) občinski nivo,
b) medobčinski nivo,
c) regijski nivo,
č) državni nivo in
d) nivo mednarodnega sodelovanja.

pis;

6. člen
Objava razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naziv, sedež);
– predmet javnega razpisa;
– navedbo prijaviteljev, ki se lahko prijavijo na javni raz‑

– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji;
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za
predmet javnega razpisa;
– merila, po katerih se bo posamezen program oziroma
projekt točkoval;
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena
sredstva;
– razpisni rok;
– način pošiljanja in vsebino vlog;
– navedbo javnih uslužbencev, pristojnih za posredovanje
informacij v zvezi z razpisom.
III. MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE
V OBČINI KAMNIK
7. člen
Občina Kamnik bo prijavitelja programov oziroma pro‑
jektov na področju kulture sofinancirala na podlagi naslednjih
meril in kriterijev:
– kontinuitete delovanja prijavitelja,
– gostovanj in dosežkov,
– vsebine in kakovosti projekta oziroma programa ter
– poslovanja.
1. Kontinuirano delovanje se izkazuje z večletno prisotno‑
stjo kulturnega subjekta v kamniški občini;
(dokazilo: število rednih članov v zadnjih letih)
Število članov
(plačana
članarina)

do 10

št. točk:
1

od 11 do 25
od 26 do 50
nad 50

2
3
5

2. Gostovanja in dosežki
2.1. Gostovanja in dosežki v občinskem okviru – 5 točk
2.2. Gostovanja in dosežki v medobčinskem okviru –
10 točk
2.3. Gostovanja in dosežki v regijskem okviru – 5 točk
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2.4. Gostovanja in dosežki v državnem merilu – 5 točk
2.5. Gostovanja in dosežki v tujini – 5 točk
2.6. Prejeta priznanja, pohvale, nagrade – 5 točk
2.7. Druga dokazila o kvaliteti delovanja – 5 točk
3. Vsebina in kakovost programa oziroma projekta
3.1. Kulturni program oziroma projekt je v širšem občin‑
skem in javnem interesu – 5 točk
3.2. Program oziroma projekt obeta pomemben prispevek
k obogatitvi kulturnega življenja kraja in občine – 10 točk
3.3. Predlagatelj v prijavi kulturnega programa oziroma
projekta obeta izredno umetniško kakovost – 5 točk
3.4. Predlagatelj v prijavi obeta izvirnost in inovativnost
programa oziroma projekta – 5 točk
3.5. Program oziroma projekt obeta promocijski in razvojni
učinek za kraj oziroma občino – 10 točk
3.6. Program oziroma projekt je usmerjen k določenim
ciljnim publikam, ki so manj oziroma sploh niso zajete v kulturni
produkciji občine (npr. mladi, starejši občani, invalidi, odvisniki
vseh vrst itd.) – 5 točk
3.7. Predložen je podroben opis pripravljenega programa
oziroma projekta in načrt za njegovo izvedbo (dokazila: referen‑
ce za uspešno izvedbo dosedanjih in predlaganega programa
oziroma projekta) – 5 točk
4. Poslovanje bo ovrednoteno na osnovi:
– jasnega finančnega načrta izvedbe predlaganega pro‑
jekta oziroma programa, iz katerega je razviden delež lastnih
prihodkov v skupni finančni konstrukciji – 10 točk.
8. člen
Z javnim razpisom se oddajo v izvajanje tudi strokovna
opravila: organizacija, koordinacija, producentstvo in posre‑
dništvo programov oziroma projektov ter kulturna animacija.
Strokovna opravila lahko opravljajo tiste fizične ali pravne ose‑
be, ki imajo ustrezen strokovni kader, izpolnjujejo materialne
pogoje in imajo izkušnje na področju organiziranja in animiranja
kulturnih programov oziroma projektov.
Naloge iz prejšnjega odstavka obsegajo:
– analizo in pripravo predlogov za izbor programov oziro‑
ma projektov s področja kulture v okviru vsakoletnega javnega
razpisa Občine Kamnik,
– spremljanje, analiziranje ter ocenjevanje realizacije pro‑
gramov oziroma projektov na podlagi sklenjenih pogodb,
– organizacijska in druga strokovna ter tehnična pomoč
pri pripravi in izvedbi oziroma uresničenju sprejetih kulturnih
programov ter prireditev, ki jih organizirajo ljubiteljska kulturna
društva,
– sodelovanje pri pripravi in izvedbi prireditev občinskega,
medobčinskega, državnega in mednarodnega značaja, ki so
v interesu Občine Kamnik. Medsebojne pravice in obveznosti
med občino in prijaviteljem strokovnih opravil, izbranem na
podlagi razpisa, se uredijo s pogodbo. Strokovna opravila se
lahko oddajo v izvajanje na podlagi sklenjene pogodbe tudi za
več let.
9. člen
Občina Kamnik lahko zagotavlja v okviru vsakoletnega
proračuna tudi sredstva za kritje neprogramskih stroškov, ki
omogočajo osnovne pogoje delovanja prijaviteljev programov
in projektov v Občini Kamnik.
10. člen
Vrednost sofinanciranja kulturnih programov oziroma
projektov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v
občinskem proračunu za področje kulturne dejavnosti.
Projekti oziroma programi se vrednotijo z določitvijo točk
po posameznih merilih in kriterijih, navedenih v 7. členu tega
pravilnika. Vrednost točke se dobi s seštevkom točk vseh oce‑
njenih programov oziroma projektov, deljenih z višino sredstev,
razpisanih za namen izvedbe programov oziroma projektov.
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Tako dobljena vrednost točke se pomnoži s skupnim številom
zbranih točk za posamezen projekt oziroma program. Na ta
način dobimo višino sredstev sofinanciranja posameznega pro‑
grama oziroma projekta.
11. člen
Vrednotenje programov oziroma projektov na podlagi kri‑
terijev iz 7. člena tega pravilnika in ob upoštevanju specifičnosti
posameznih programov oziroma projektov opravi petčlanska
komisija, ki jo imenuje župan. Komisija na podlagi javnega
razpisa obravnava le tiste vloge, ki v roku prispejo na že pri‑
pravljeni razpisni dokumentaciji.
O višini zneska sofinanciranja programov oziroma projek‑
tov se izda sklep. Na sklep je dovoljena pritožba v roku petnajst
dni od prejema sklepa. O pritožbi odloči župan. Njegova odloči‑
tev je dokončna. Z izbranim prijaviteljem se sklenejo pogodbe o
sofinanciranju programov in projektov. Pogodba vsebuje:
– naziv in naslov prijavitelja, matično, davčno številko;
– vsebino in obseg prijavljenega projekta oziroma pro‑
grama;
– višino sredstev in način financiranja;
– poročilo o izvedenem projektu oziroma programu;
– nadzor nad porabo sredstev;
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
12. člen
Občinska uprava ali po njej pooblaščeni organ lahko
kadarkoli preveri namensko porabo sredstev. Prijavitelji pro‑
gramov oziroma projektov, ki so sofinancirani, so dolžni izva‑
jati dogovorjene naloge v skladu s tem pravilnikom in le za
namene, opredeljene v izdanih sklepih in pogodbah. O že
izvedenih programih ali projektih mora prijavitelj posredovati
poročilo o porabi sredstev. V primeru nenamenske porabe
se prijavitelj zaveže že pridobljena sredstva vrniti skupaj z
zakonitimi obrestmi od dneva izplačila v 8‑ih dneh od poziva
naročnika.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pra‑
vilnik o sofinanciranju programov na področju kulture v Občini
Kamnik (Uradni list RS, št. 16/02, 3/04, 32/07).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-17/09-4/1
Kamnik, dne 3. februarja 2010
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

406.

Pravilnik o sofinanciranju
prireditev in projektov

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura‑
dni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 67/08, 100/08
– Odl. US in 79/09), 2. in 7. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 14. člena
Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) je Občinski
svet Občine Kamnik na 30. seji dne 3. 2. 2010 sprejel
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PRAVILNIK
o sofinanciranju prireditev in projektov
1. člen
(splošne določbe)
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila
za sofinanciranje prireditev in projektov, ki niso bili predmet
sofinanciranja iz proračuna Občine Kamnik, iz drugih javnih
razpisov in javnih pozivov ter pomenijo pomemben prispevek
k zadovoljevanju javnih potreb in prepoznavnosti Občine Ka‑
mnik.
2. člen
(predmet sofinanciranja)
rajo:

Iz občinskega proračuna Občine Kamnik se sofinanci‑

– prireditve, za katere Občino Kamnik zaprosijo prijavitelji
prireditev za sofinanciranje in jih praviloma ni bilo mogoče
prijaviti na ostale javne razpise ali pozive za sofinanciranje
prireditev in projektov,
– večje prireditve in projekti društev na področju organizi‑
ranja prostega časa, vzgoje in izobraževanja otrok ter mladine,
športa, kulture, socialne, zdravstvene in humanitarne dejavno‑
sti, ki niso predmet sofinanciranja iz proračuna Občine Kamnik
iz drugih javnih razpisov in javnih pozivov in so odraz specifič‑
nih potreb občanov in prepoznavnosti Občine Kamnik,
– prireditve in projekti, katerih pokrovitelj je Občina Ka‑
mnik.
Višina sredstev sofinanciranja prireditev in projektov se
vsako leto posebej določi v občinskem proračunu.
Sredstva se lahko namenijo tudi za sofinanciranje priredi‑
tev in projektov, ki so bili izvedeni pred izvedbo javnega razpisa
za tekoče proračunsko leto.
3. člen
(upravičenci do sredstev)
Pravico do sofinanciranja prireditev in projektov imajo
društva in druge pravne osebe, ki izvedejo prireditev ali projekt
na teritoriju Občine Kamnik, za občane Občine Kamnik in so v
interesu Občine Kamnik ali izven teritorija Občine Kamnik, če
izvedba prireditve ali projekta bistveno pripomore k promociji
Občine Kamnik, in da:
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske
in organizacijske možnosti za uresničitev prijavljene prireditve
ali projekta;
– da imajo prireditve in projekti, ki so predlog sofinanci‑
ranja, jasno konstrukcijo vseh stroškov izvedbe in virov finan‑
ciranja.
Prijavitelji prireditev ali projektov, ki se po vsebini uvrščajo
na več razpisanih področij, lahko za isti namen kandidirajo
samo na enem od javnih razpisov oziroma javnih pozivov
Občine Kamnik.
4. člen
(postopek dodelitve sredstev)
Finančna sredstva se prijaviteljem dodelijo na podlagi
javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani Občine Kamnik.
Objava razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naziv, sedež);
– predmet javnega razpisa;
– navedbo prijaviteljev, ki se lahko prijavijo na javni raz‑
pis;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji;
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za
predmet javnega razpisa;
– merila, po katerih se bo posamezen prijavljen projekt
točkoval;
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena
sredstva;
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– razpisni rok;
– način pošiljanja in vsebino vlog;
– navedbo javnih uslužbencev, pristojnih za posredovanje
informacij v zvezi z razpisom.
5. člen
(merila in kriteriji)
Občina Kamnik bo prijavitelja prijavljene prireditve ali pro‑
jekta sofinancirala na podlagi naslednjih meril in kriterijev:
– prireditev in projekt pomembno prispeva k
promociji Občine Kamnik
45 točk
– prireditev in projekt presega občinski nivo
10 točk
– prireditev in projekt je namenjen večji ali širši
ciljni populaciji Občine Kamnik
20 točk
– višina lastnih vlagateljevih sredstev za izved‑
bo prireditve ali projekta
10 točk
– projekt in prireditev je dobrodelnega značaja 15 točk.
6. člen
(določitev višine sredstev sofinanciranja)
Prireditve in projekti se vrednotijo z določitvijo točk po
posameznih merilih in kriterijih, navedenih v 5. členu tega
pravilnika. Vrednost točke se dobi s seštevkom točk vseh
ocenjenih projektov, deljenih z višino sredstev, razpisanih za
namen izvedbe projektov. Tako dobljena vrednost točke se po‑
množi s skupnim številom zbranih točk za posamezni projekt.
Na ta način dobimo višino sredstev sofinanciranja posamezne
prireditve in projekta. Ne glede na število zbranih točk in višino
sredstev se posamezna prireditev in projekt lahko sofinancira
največ do višine 4% celotne postavke zagotovljene v tekočem
proračunskem letu.
7. člen
(vrednotenje projektov)
Vse postopke v zvezi z javnim razpisom izvaja občinska
uprava. Občinska uprava bo javni razpis objavila dvakrat letno,
in sicer v spomladanskem in jesenskem času. Zagotovljena
višina sredstev v proračunu za spomladanski razpis je pravi‑
loma 70% celotnih sredstev, ostala sredstva pa so namenjena
za jesenski razpis.
Vrednotenje prireditev in projektov na podlagi kriterijev iz
5. člena tega pravilnika in ob upoštevanju specifičnosti posa‑
meznih prireditev in projektov opravi tričlanska komisija, ki jo
imenuje župan. Komisija na podlagi javnega razpisa obravnava
le tiste vloge, ki v roku prispejo na že pripravljenih obrazcih.
O višini zneska sofinanciranja prireditev in projektov se
izda sklep. Na sklep je dovoljena pritožba v roku petnajstih dni
od prejema sklepa. O pritožbi odloči župan. Njegova odločitev
je dokončna. Z izbranim prijaviteljem se sklenejo pogodbe o
sofinanciranju prireditev in projektov. Pogodba vsebuje:
– naziv in naslov prijavitelja, matična, davčna številka;
– vsebino in obseg prijavljene prireditve in projekta;
– višino sredstev in način financiranja;
– poročilo o izvedenem projektu in prireditvi;
– nadzor nad porabo sredstev;
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
8. člen
(nadzor nad porabo sredstev)
Občinska uprava ali po njej pooblaščeni organ lahko ka‑
darkoli preveri namensko porabo sredstev. Prijavitelji prireditev
in projektov, ki so sofinancirani so dolžni izvajati dogovorjene
naloge v skladu s tem pravilnikom in le za namene, opredelje‑
ne v izdanih sklepih in pogodbah. O že izvedeni prireditvi ali
projektu mora prijavitelj posredovati poročilo o porabi sredstev.
V primeru nenamenske porabe se prijavitelj zaveže že prido‑
bljena sredstva vrniti skupaj z zakonitimi obrestmi od dneva
izplačila v 8‑ih dneh od poziva naročnika.
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9. člen
(prehodne in končne določbe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pra‑
vilnik o sofinanciranju prireditev in projektov (Uradni list RS,
št. 24/07).
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-15/10-4/1
Kamnik, dne 3. februarja 2010
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

407.

Pravilnik o sofinanciranju mladinskih
programov in projektov v Občini Kamnik

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura‑
dni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 67/08, 100/08
– Odl. US in 79/09), 2. in 7. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 14. člena
Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) je Občinski
svet Občine Kamnik na 30. seji dne 3. 2. 2010 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju mladinskih programov
in projektov v Občini Kamnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje in merila za sofinanciranje
mladinskih programov in projektov v Občini Kamnik.
2. člen
Sofinanciranje mladinskih programov in projektov se lah‑
ko izvede le na podlagi izvedenega postopka javnega razpisa.
Pristojni organ občinske uprave zbira predloge za sofinancira‑
nje mladinskih programov in projektov ter skrbi za organizacijo
in izvedbo javnega razpisa. Javni razpis se objavi na spletni
strani Občine Kamnik, na podlagi sklepa, ki ga izda župan
Občine Kamnik praviloma za vsako proračunsko leto posebej.
3. člen
Za sofinanciranje se lahko potegujejo organizacije, ki iz‑
vajajo programe oziroma projekte, namenjene mladim v starosti
do 29. leta, delujejo neprofitno ter so njihovi programi oziroma
projekti v interesu Občine Kamnik, in sicer: društva; zveze
društev; zasebni zavodi; mladinski sveti.
II. VSEBINSKE DOLOČBE

pis;

4. člen
Objava razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naziv, sedež);
– predmet javnega razpisa;
– navedbo prijaviteljev, ki se lahko prijavijo na javni raz‑

– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji;
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za
predmet javnega razpisa;
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– merila, po katerih se bo posamezen program oziroma
projekt točkoval;
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena
sredstva;
– razpisni rok;
– način pošiljanja in vsebino vlog;
– navedbo javnih uslužbencev, pristojnih za posredovanje
informacij v zvezi z razpisom.

III. OSNOVNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE
NA JAVNEM RAZPISU
5. člen
a) Kandidati morajo predložiti podroben opis prijavljenega
programa oziroma projekta in načrt za njegovo izvedbo.
b) Kandidati morajo predložiti jasen finančni načrt, iz
katerega je razviden delež lastnih prihodkov v skupni finančni
konstrukciji.
c) Kandidat ne sme imeti neizpolnjenih pogodbenih obve‑
znosti do naročnika za preteklo leto.

IV. MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE
MLADINSKIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV
V OBČINI KAMNIK
6. člen
Občina Kamnik bo prijavitelja programa oziroma projekta
sofinancirala na podlagi naslednjih meril in kriterijev:
– program oziroma projekt vključuje mlade
z manj priložnostmi, z manj priviligiranega social‑
no‑ekonomskega okolja, mlade iz ogroženih družin
(odvisnosti v družini, fizično in psihično nasilje),
šolske osipnike, družbeno izločeno oziroma od‑
klonsko mladino, invalide)
– 5 točk
– program oziroma projekt ne vključuje
mladih z manj priložnostmi, z manj priviligiranega
socialno‑ekonomskega okolja, mladih iz ogroženih
družin (odvisnosti v družini, fizično in psihično na‑
silje), šolske osipnike, družbeno izločeno oziroma
odklonsko mladino, invalide)
– 0 točk
– reference prijavitelja pri izvajanju progra‑
mov oziroma projektov za mlade
– 5 točk
– sodelovanje z drugimi skupinami, organiza‑
cijami, institucijami v programu oziroma projektu
– 5 točk
– obseg in kvaliteta predlaganega programa
oziroma projekta
– 10 točk
– spodbujanje sodelovanja med mladimi
– 10 točk
– prostovoljno mladinsko delo
– 10 točk
– inovativnost programa oziroma projekta
oziroma inovativnost pristopa k reševanju proble‑
mov z različnih področij življenja lokalne skupnosti
– 5 točk
– spodbujanje osebne avtonomije mladih
– 5 točk
– spodbujanje učinkovite izrabe prostega
časa mladih
– 5 točk
– program oziroma projekt spodbuja nefor‑
malno izobraževanje mladih
– 5 točk
– program oziroma projekt omogoča doži‑
vljanja pozitivnih izkušenj, pridobivanje pozitivne
samopodobe mladostnikov in soočanje z lastnimi
možnostmi za napredek
– 5 točk
– preventivna narava programa oziroma pro‑
jekta (zloraba dovoljenih in nedovoljenih substanc,
čustvena in fizična zloraba v družinah)
– 5 točk
– spodbujanje družbene integracije mladih
– 5 točk
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– program oziroma projekt pomaga odpra‑
vljati različne oblike diskriminacije ter spodbuja
boljše razumevanje bogastva različnosti
– program oziroma projekt je v korist lokalne
skupnosti
– neformalno izobraževanje in usposabljanje
mladih za mladinsko delo
– prostovoljno mladinsko delo
– informiranje in svetovanje za mlade
– participacija, aktivno državljanstvo, člove‑
kove pravice
– mednarodno mladinsko delo
– mobilnost mladih
– raziskovalno delo mladih
– število aktivnih vključenih članov v mladin‑
skih programih in projektih ter programih za mlade:
do 10 aktivnih članov oziroma nosilcev
11–20 aktivnih članov oziroma nosilcev
21–30 aktivnih članov oziroma nosilcev
31–40 aktivnih članov oziroma nosilcev
41 in več aktivnih članov oziroma nosilcev
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– 5 točk
– 5 točk
– 5 točk
– 5 točk
– 5 točk
– 5 točk
– 5 točk
– 5 točk
– 5 točk

– 1 točka,
– 2 točki,
– 3 točke,
– 4 točke,
– 5 točk.

7. člen
Vrednost sofinanciranja mladinskih programov oziroma
projektov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v
občinskem proračunu za področje delovanja mladih.
Projekti oziroma programi se vrednotijo z določitvijo točk
po posameznih merilih in kriterijih, navedenih v 6. členu tega
pravilnika. Vrednost točke se dobi s seštevkom točk vseh oce‑
njenih programov oziroma projektov, deljenih z višino sredstev,
razpisanih za namen izvedbe programov oziroma projektov.
Tako dobljena vrednost točke se pomnoži s skupnim številom
zbranih točk za posamezen projekt oziroma program. Na ta
način dobimo višino sredstev sofinanciranja posameznega pro‑
grama oziroma projekta.
8. člen
Vrednotenje programov oziroma projektov na podlagi kri‑
terijev iz 6. člena tega pravilnika in ob upoštevanju specifičnosti
posameznih programov oziroma projektov opravi pet članska
komisija, ki jo imenuje župan. Komisija na podlagi javnega
razpisa obravnava le tiste vloge, ki v roku prispejo na že pri‑
pravljeni razpisni dokumentaciji.
O višini zneska sofinanciranja programov oziroma projek‑
tov se izda sklep. Na sklep je dovoljena pritožba v roku petnajst
dni od prejema sklepa. O pritožbi odloči župan. Njegova odloči‑
tev je dokončna. Z izbranim prijaviteljem se sklenejo pogodbe o
sofinanciranju programov in projektov. Pogodba vsebuje:
– naziv in naslov prijavitelja, matična, davčna številka;
– vsebino in obseg prijavljenega projekta oziroma pro‑
grama;
– višino sredstev in način financiranja;
– poročilo o izvedenem projektu oziroma programu;
– nadzor nad porabo sredstev;
– druge medsebojne pravice in obveznosti.

Če skrbnik pogodbe ugotovi, da izvajalec ne izvaja po‑
godbe, mu lahko zadrži izplačevanje še neizplačanih sredstev.
Sredstva iz prejšnjega odstavka dodeli župan, ki se v primeru,
da je posamezen program oziroma projekt potreben posebne
presoje, posvetuje s strokovno komisijo. Če izvajalec sredstev
ni uporabil namensko, župan odpove pogodbo in zahteva vr‑
nitev nenamensko porabljenih sredstev. Rok za vrnitev nena‑
mensko porabljenih sredstev je 30 dni. Po preteku tega roka
se zaračunajo zakonite zamudne obresti.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pra‑
vilnik o sofinanciranju mladinskih programov v Občini Kamnik
(Uradni list RS, št. 57/03, 32/07).
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-16/09-4/1
Kamnik, dne 3. februarja 2010
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

408.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o določitvi plačil za funkcionarje,
člane organov občine in člane delovnih teles
v Občini Kamnik

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura‑
dni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, ZLS‑UPB2,
27/08 – odločba US, 76/08, 100/08 – odločba US in 79/09) in
14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08)
je Občinski svet Občine Kamnik na 30. seji dne 3. 2. 2010
sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov
občine in člane delovnih teles v Občini Kamnik

9. člen
Župan z izbranimi izvajalci mladinskih programov oziroma
projektov sklene pogodbe, ki med drugim opredeljujejo realiza‑
cijo programov, dinamiko sofinanciranja in način nadzora nad
porabo sredstev.

1. člen
V Pravilniku o določitvi plačil za funkcionarje, člane or‑
ganov občine in člane delovnih teles v Občini Kamnik (Uradni
list RS, št. 106/08) se tretji odstavek 10. člena spremeni tako,
da se glasi:
»(3) Za opravljeno delo pri izvedbi posameznega nadzora
pripada članom nadzornega odbora plačilo v obliki sejnine, in
sicer:
– za izvedbo manj zahtevnega nadzora v višini 4% osnov‑
ne plače župana;
– za izvedbo zahtevnega nadzora v višini 6% osnovne
plače župana;
– za izvedbo zelo zahtevnega nadzora v višini 8% osnov‑
ne plače župana.
Stopnjo zahtevnosti določi nadzorni odbor ob sprejetju
odločitve o izvedbi nadzora.«

10. člen
Oddelek za družbene dejavnosti (v nadaljevanju: skrbnik
pogodbe) spremlja izvajanje pogodb na podlagi faznih in za‑
ključnih poročil o poteku in rezultatih v pogodbah opredeljenih
programov oziroma projektov.

2. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Skupen obseg sredstev za delo nadzornega odbora
ne sme presegati višine proračunske postavke, namenjene
delu tega organa v posameznem proračunskem letu.
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Št.

(2) V obseg sredstev iz prvega odstavka tega člena so za‑
jeta tudi sredstva za usposabljanje članov nadzornega odbora.
(3) Odločitev o usposabljanju posameznega člana za
vsebine, ki se nanašajo na delo nadzornega odbora kot organa
občine, sprejme nadzorni svet na seji. Za izvedbo administrativ‑
no‑tehničnih opravil v zvezi z usposabljanjem je zadolžen tajnik
nadzornega odbora.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega dne
v mesecu, ki sledi datumu objave pravilnika.
Št. 100-0034/2007
Kamnik, dne 3. februarja 2010
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

409.

Sklep o soglasju k omrežnini kot dodatku
k ceni storitve oskrbe s pitno vodo

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 41/04, 20/06 in 70/08), 59. člena Zakona o gospodar‑
skih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 13., 14.,
15. in 16. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja (Uradni list RS, št. 63/09), 2. člena Odloka o gospodar‑
skih javnih službah v občini Kamnik (Uradni list RS, št. 91/07),
20. in 21. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kamnik
(Uradni list RS, št. 55/09) in 14. člena Statuta Občine Kamnik
(Uradni list RS, št. 101/08) je Občinski svet Občine Kamnik na
30. seji dne 3. 2. 2010 sprejel

SKLEP
o soglasju k omrežnini kot dodatku k ceni
storitve oskrbe s pitno vodo
1. člen
Omrežnina, kot del cene storitve izvajanja javne službe
»oskrba s pitno vodo«, na območju Občine Kamnik glede na
velikost vodomera znaša:
Vodomer
DN 13
DN 20
DN 25
DN 32
DN 50
DN 80
DN 100
DN 150

Omrežnina
1,5768 €/mesec
2,6333 €/mesec
3,9420 €/mesec
6,3072 €/mesec
15,7680 €/mesec
52,5547 €/mesec
78,8400 €/mesec
157,6800 €/mesec

2. člen
V cenah DDV ni zajet.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 3.
2010.
Št. 354-81/2009
Kamnik, dne 4. februarja 2010
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.
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Sklep o soglasju k cenam omrežnine in cenam
vezanih na obstoječe greznice in male čistilne
naprave, v okviru storitev gospodarske javne
službe »odvajanje in čiščenje komunalne in
padavinske odpadne vode« v Občini Kamnik

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 41/04, 20/06, 70/08 in 108/09), 59. člena Zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98),
17. do 21. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja (Uradni list RS, št. 63/09), 2. člena Odloka o gospodar‑
skih javnih službah v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 91/07),
26. in 27. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih in
padavinskih odpadnih voda v Občini Kamnik (Uradni list RS,
št. 64/09) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS,
št. 101/08) je Občinski svet Občine Kamnik na 30. seji dne
3. 2. 2010 sprejel

SKLEP
o soglasju k cenam omrežnine in cenam vezanih
na obstoječe greznice in male čistilne naprave,
v okviru storitev gospodarske javne službe
»odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske
odpadne vode« v Občini Kamnik
1. člen
Uvedeta se ceni omrežnine in cene vezane na obstoječe
greznice in male čistilne naprave, v okviru storitev gospodarske
javne službe »odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske
odpadne vode« v Občini Kamnik.
1. Uvede se cena omrežnine za odvajanje odpadne in
padavinske vode, ki za vodomer DN 13 (faktor 1) znaša:
3,1949 €/mesec.
2. Uvede se cena omrežnine za čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode na ČN Šmartno, ki za vodomer
DN 13 (faktor 1) znaša: 1,8689 €/mesec.
3. Določijo se cene storitev, vezanih na obstoječe grezni‑
ce in male komunalne čistilne naprave do 50 PE, ki znašajo:
– stroški prevzema blata iz obstoječih greznic in ma‑
lih komunalnih čistilnih naprav do 50 PE pri uporabniku:
15,2542 €/m3
– stroški obratovalnega monitoringa:
– izdelava ocene obratovanja male komunalne čistilne
naprave z zmogljivostjo do 50 PE: 150,00 €/enkratna storitev,
– izvedba prvih meritev emisije snovi pri odvajanju od‑
padne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav: 340,00 €/en‑
kratna storitev,
– izdelava potrdila in priloge k potrdilu v skladu z de‑
vetim odstavkom 13. člena Uredbe o emisiji snovi pri odva‑
janju odpadne vode iz malih čistilnih naprav (Uradni list RS,
št. 98/07): 50,00 EUR/kos.
V cenah niso vključene zakonsko predpisane dajatve in
DDV.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, za obračun storitev gospodarske
javne službe »odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske
odpadne vode« v Občini Kamnik pa se začne uporabljati 1. 3.
2010.
Št. 354-52/2010
Kamnik, dne 3. februarja 2010
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.
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411.

Odlok o notranji organizaciji in delovnem
področju občinske uprave Občine Lendava –
uradno prečiščeno besedilo

Na podlagi 71. člena Poslovnika Občinskega sveta Ob‑
čine Lendava (Uradni list RS, št. 52/99) ter 17. člena Statuta
Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00, 69/02 in
69/06) je občinski svet Občine Lendava na 30. redni seji, dne
28. 1. 2010 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o notra‑
nji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine
Lendava, ki obsega:
– Odlok o notranji organizaciji in delovnem področju ob‑
činske uprave Občine Lendava (Uradni list RS, št. 62/08),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o notranji
organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine
Lendava (Uradni list RS, št. 14/09),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o notranji
organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine
Lendava (Uradni list RS, št. 8/10).

ODLOK
o notranji organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Občine Lendava – uradno
prečiščeno besedilo
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja občinska uprava Občine
Lendava.
Sedež občinske uprave Občine Lendava je v Lendavi,
Glavna ulica 20.
Ta odlok določa:
– delovno področje in naloge občinske uprave Občine
Lendava (v nadaljevanju: občinska uprava),
– način in organizacijo občinske uprave,
– način vodenja občinske uprave.
2. DELOVNO PODROČJE IN NALOGE OBČINSKE UPRAVE
2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeše‑
valne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem
javnih služb iz pristojnosti Občine Lendava zlasti na naslednjih
področjih:
– področje javne uprave,
– splošne in kadrovske zadev,
– javne finance,
– gospodarske javne službe,
– področje civilne zaščite,
– javni red in varnost,
– varstvo okolja,
– stanovanjsko dejavnost in prostorski razvoj,
– zdravstvo, socialo, kulturo in ostale družbene dejav‑
nosti,
– nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in dru‑
gih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
Občinska uprava po potrebi opravlja tudi naloge za nemo‑
teno delovanje krajevnih skupnosti.
Občinska uprava opravlja svoje naloge na podlagi in v
skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občine.
3. člen
Na podlagi Odloka o ustanovitvi organa skupne občin‑
ske uprave občin Lendava, Dobrovnik, Kobilje je ustanovljen
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organ skupne občinske uprave kot skupni organ občinske
uprave za izvrševanje upravnih nalog na področju inšpekcij‑
skega nadzora ter občinskega redarstva, urejanja prostora
ter zagotavljanja in izvajanja javnih služb za območje občin
Lendava, Dobrovnik in Kobilje. Ustanoviteljice so že spre‑
jele Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske upra‑
ve »Medobčinski inšpektorat«, kot skupen organ občinske
uprave za izvrševanje upravnih nalog na področju inšpek‑
cijskega nadzora ter občinskega redarstva, čigar dejavnost
ustanoviteljice razširjajo še na področje urejanja prostora
ter zagotavljanja in izvajanja javnih služb za območje občin
Lendava, Dobrovnik in Kobilje.
4. člen
Delo občinske uprave je javno. Javnost dela občinske
uprave se zagotavlja:
– z objavljanjem splošnih aktov občine,
– z uradnimi sporočili za javnost,
– s posredovanjem informacij javnega značaja v svetovni
splet v skladu z zakonom, ki ureja to področje oziroma
– na drug način, ki omogoča javnosti, da se seznani z
delom občinske uprave.
O delu občinske uprave obveščata javnost župan in di‑
rektor občinske uprave.
Pri poslovanju s strankami mora občinska uprava zagoto‑
viti spoštovanje njihove osebnosti in osebnega dostojanstva ter
zagotoviti, da čim hitreje in čim lažje uresničujejo svoje pravice
in pravne koristi.
Občinska uprava je dolžna omogočiti strankam posredo‑
vanje pripomb in kritik glede svojega dela, le‑te obravnavati in
nanje odgovoriti v razumnem roku.
5. člen
Občinska uprava zagotavlja dvojezično poslovanje v skla‑
du s posebnimi pravicami avtohtone narodne skupnosti.
3. ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE
6. člen
Občinska uprava je organizirana po notranjih organizacij‑
skih enotah. Podrobnejšo notranjo organizacijo in sistemizacijo
delovnih mest v občinski upravi določi župan.
7. člen
Organizacija občinske uprave je prilagojena njenemu po‑
slanstvu in nalogam ter upravnim in delovnim procesom in
zagotavlja:
– strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševa‑
nje upravnih in drugih nalog,
– učinkoviti notranji nadzor nad opravljanjem upravnih in
drugih nalog,
– usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih
storitev in
– učinkovito sodelovanje z organi občine in zunanjimi
institucijami.
8. člen
Za izvajanje nalog v občinski upravi se ustanovijo nasle‑
dnje notranje organizacijske enote:
– Urad župana,
– Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarstvo,
– Oddelek za pravne in upravne zadeve ter družbene
dejavnosti,
– Oddelek za okolje in prostor, inšpekcije in režijski
obrat,
– Oddelek za proračun in finance.
9. člen
Urad župana opravlja naslednje naloge:
– organizacijska, informacijska, logistična in strokovna
podpora pri delu urada župana in podžupanov,
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– vsebinsko in terminsko usklajevanje programov dela ter
aktivnosti župana in občinske uprave,
– priprava in koordinacija poslovnih sestankov, priredi‑
tev in protokolarnih srečanj,
– informiranje občanov in stiki z javnostmi,
– spremljanje učinkov gospodarskih javnih služb, ob‑
činske uprave in krajevnih skupnosti,
– koordiniranje uresničevanja razvojnega programa,
– opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to
področje,
– odloča v upravnih postopkih na II. stopnji,
– sprejema pobude, predloge in pritožbe občanov,
– organizira in nadzira naloge s področja dvojezičnega
poslovanja,
– koordinira programe s področja kulture in turizma,
– koordinira promocijske in narodnostne aktivnosti.
10. člen
Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarstvo
opravlja naslednje naloge:
– načrtuje in spremlja izvajanje komunalnih storitev,
– pripravlja in koordinira investicijske in druge projekte
s področja komunalnih dejavnosti,
– spremlja ekonomiko gospodarskih javnih služb,
– sodeluje z organom skupne občinske uprave pri nad‑
zoru izvajanja gospodarskih javnih služb,
– oblikuje in vzdržuje podatkovne baze ter informatiko
s področja gospodarskih javnih služb,
– pripravlja in vodi razpise s področja gospodarskih
dejavnosti,
– skrbi za vzdrževanje, čiščenje in upravljanje z mestno
hišo,
– organizira urejanje javnih in zelenih površin,
– koordinira delo krajevnih skupnosti na področju ure‑
janja infrastrukture,
– opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to
področje.
11. člen
Oddelek za pravne in upravne zadeve ter družbene
dejavnosti opravlja naslednje naloge:
a) Delovno področje za pravne in upravne zadeve:
– organizira ter izvaja strokovna opravila s področja
pravnih in upravnih zadev,
– pripravlja splošne in druge akte,
– vodi upravne postopke na I. stopnji in II. stopnji,
– skrbi za strokovna opravila v zvezi z izvajanjem načr‑
ta nabave in prodaje stvarnega premoženja občine,
– skrbi za kadrovsko poslovanje in splošne zadeve,
– opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to
področje.
b) Sprejemna pisarna:
– organizira in izvaja dela v sprejemni pisarni in arhi‑
vu,
– ureja vloge in pritožbe občanov ter inštitucij,
– skrbi za transparenten pretok dokumentacije,
– organizira delo s strankami in jim daje splošne infor‑
macije ter obvestila,
– skrbi za evidenco prisotnosti zaposlenih,
– izvaja administrativna dela,
– skrbi za hišni red,
– upravlja z dokumentarnim gradivom,
– izvaja dela in naloge glavne pisarne,
– opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to
področje.
c) Delovno področje za lokalno samoupravo:
– organizira ter izvaja strokovna opravila s področja
lokalne samouprave,
– skrbi za zakonito funkcioniranje lokalne samoupra‑
ve,
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– organizira informacijski sistem s področja lokalne
samouprave in oblik odločanja občanov,
– pripravlja, organizira in sodeluje pri izvedbi sej občin‑
skega sveta in delovnih teles občinskega sveta,
– spremlja izvajanje sklepov občinskega sveta,
– organizacijsko in administrativno skrbi za delo nad‑
zornega odbora občine in sosveta predsednikov krajevnih
skupnosti,
– spremlja delo krajevnih skupnosti in organizira zah‑
tevnejša strokovna opravila za krajevne skupnosti v okviru
občinske uprave,
– skrbi za organizacijo in izvedbo postopkov lokalnih
volitev ter za pomožna opravila pri izvedbi drugih volitev na
podlagi zakona,
– spremlja spremembo zakonodaje in delo državnega
zbora RS,
– opravlja prevajalske naloge ter naloge s področja
dvojezičnega poslovanja,
– opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to
področje.
d) Delovno področje za družbene dejavnosti:
– organizira ter izvaja strokovna opravila s področja
družbenih dejavnosti in društev,
– skrbi za uresničevanje ustanoviteljskih pravic in obve‑
znosti občine na področju družbenih dejavnosti,
– pripravlja letne programe financiranja institucij s po‑
dročja družbenih dejavnosti, organizacij in društev ter spre‑
mlja učinke financiranja,
– izvaja upravne postopke s področja družbenih de‑
javnosti,
– vodi aktivnosti pri razvoju družbenih dejavnosti,
– sodeluje pri delu svetov javnih zavodov in skladov,
kjer je občina ustanovitelj,
– opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to
področje.
12. člen
Oddelek za okolje, inšpekcije in režijski obrat
a) Delovno področje za inšpekcije in redarstvo:
– skrbi za organizacijo in nadzor nad izvajanjem gospo‑
darskih javnih služb, zadovoljstvo občanov, varstvo potrošni‑
kov in reševanje urgentnih komunalnih zadev,
– nadzira izvajanje občinskih odlokov ter pogodb s
področja okoljskih in komunalnih zadev,
– organizira varstvo in zaščito občanov pred elemen‑
tarnimi in drugimi nesrečami,
– izvaja gospodarsko javno službo pomoč, oskrba in
namestitev zapuščene živali,
– skrbi za področje požarne varnosti,
– skrbi za področje civilne obrambe,
– opravlja naloge občinske redarske službe,
– nudi pretok strokovnih informacij občanom,
– opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to
področje.
b) Režijski obrat:
– upravlja z občinskim kanalizacijskim sistemom in
nadzira delo izvajalcev gospodarskih javnih služb s področja
komunalnih zadev,
– izvaja javno gospodarsko službo odvajanja komunal‑
ne in padavinske vode,
– spremlja izvajanje odloka s področja gospodarskih
javnih služb,
– vodi podatkovne baze in skrbi za njihovo ažuriranje
na podlagi svoje pristojnosti,
– organizira vzdrževanje objektov v lasti občine,
– organizira čiščenje objektov v lasti občine,
– organizira ureditev okolice (zelene površine),
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– skrbi za prometno varnost,
– nudi pretok strokovnih informacij občanom,
– opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to
področje,
– načrtuje, koordinira in nadzira aktivnosti, ki se nana‑
šajo na komunalno infrastrukturo.
c) Delovno področje za okolje:
– analizira stanje na področju komunalne infrastrukture
in pripravlja strokovne podlage za odločanje,
– organizira in izvaja strokovna opravila ter vodi uprav‑
ne postopke na področju okoljskih in komunalnih zadev,
– nudi pretok strokovnih informacij občanom,
– opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to
področje,
– vodi prostorsko planiranje in spremlja njegovo ure‑
sničevanje,
– načrtuje in spremlja aktivnosti posega v prostor,
– skrbi za trajnostni razvoj in načrtno varovanje oko‑
lja,
– skrbi za izgled okolja in prostorski informacijski sis‑
tem,
– pripravlja strokovne podlage za izdajanje lokacijskih
dovoljenj,
– organizira informacijske podatkovne baze s področja
prostorskih zadev.
Inšpekcija opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občin‑
skih predpisov in drugih aktov, sprejetih v Občini Lendava in
republiških predpisov, če je v njih tako določeno.
Oddelek je določen kot prekrškovni organ občine na
I. stopnji.
Naloge in pooblastila delavcev občinske uprave na
področju Organa skupne občinske uprave občin Lendava,
Dobrovnik in Kobilje pa so določene s posebnim odlokom.
Z ustanovitvijo Organa skupne občinske uprave občin
Lendava, Dobrovnik in Kobilje se naloge Oddelka za okolje
in prostor, inšpekcije in režijski obrat prenesejo v organ sku‑
pne občinske uprave.

loge:

13. člen
Oddelek za proračun in finance opravlja naslednje na‑

– organizira ter izvaja strokovna opravila s področja
premoženjskih, finančnih in računovodskih zadev,
– izvaja finančno in računovodsko načrtovanje ter ana‑
lize s področja dejavnosti in razvoja občine,
– izvaja strokovna opravila s področja knjigovodstva,
predpisanih evidenc in izvajanja proračuna,
– načrtuje in spremlja ekonomiko gospodarskih javnih
služb,
– izvaja računovodske in finančne storitve za krajevne
skupnosti,
– sodeluje s proračunskimi uporabniki,
– pripravlja strokovne podlage za odločanje s področja
finančnih premoženjskih zadev,
– skrbi za finančno vodenje razvojnih projektov in po‑
ročanje o realizaciji,
– organizira popise premoženja in skrbi za realizacijo
načrtovane prihodkovne strani proračuna,
– skrbi za strokovna opravila v zvezi z javnimi naročili,
– pripravlja in koordinira izvajanje razvojnih projektov,
– spremlja razpise in pripravlja strokovne podlage za
pridobitev sredstev iz naslova razpisov,
– spremlja in analizira izvajanje proračuna,
– skrbi za informacijski sistem in pomožne evidence pri
sprejemanju izvajanja proračuna,
– pripravlja strokovne podlage in analize za sprejema‑
nje odločitev v zvezi s proračunom in premoženjem občine,
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– opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to
področje.
14. člen
Javni uslužbenci morajo opravljati delo v skladu s pred‑
pisi, kolektivno pogodbo, pogodbo o zaposlitvi, splošnimi akti
organa in kodeksom ravnanja javnih uslužbencev.

4. VODENJE OBČINSKE UPRAVE
15. člen
Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občin‑
ske uprave pa vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje
in razrešuje župan.
Mandat direktorja občinske uprave traja 5 let.
Direktor občinske uprave je odgovoren za zakonitost
poslovanja in dosledno izvajanje predpisov ter programov
dela, ki se nanašajo na izvajanja nalog občinske uprave
županu.
Direktor občinske uprave:
– vodi in organizira delo občinske uprave,
– koordinira delo občinske uprave z delom urada žu‑
pana,
– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje
nalog občinske uprave,
– koordinira delo notranjih organizacijskih enot ter v
sodelovanju z vodji oddelkov skrbi za delovno disciplino,
– izdaja odločbe v upravnem postopku na I. stopnji,
– organizira poslovanje občinske uprave,
– spremlja izvrševanje nalog občinske uprave,
– vodi in koordinira kadrovsko poslovanje,
– zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih nalog, ki
so skupne notranjim organizacijskim enotam,
– pripravlja programe dela občinske uprave in spremlja
njihovo izvajanje,
– županu poroča o delu občinske uprave,
– opravlja druge naloge po odredbi župana.
Direktor občinske uprave in vodja urada župana sta
pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja.
16. člen
O upravnih zadevah in občinske pristojnosti odloča na
prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če
ni z zakonom drugače določeno.
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz
državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava,
odloča pristojni državni organ, ki ga določa zakon.
O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov organov ob‑
činske uprave v upravnem sporu odloča pristojno sodišče.
17. člen
O izločitvi zaposlenega v upravnem postopku odloča
direktor občinske uprave, ki v primeru izločitve o zadevi tudi
odloči, če je zaposleni pooblaščen za odločanje v upravnih
zadevah.
O izločitvi župana ali direktorja občinske uprave odloča
občinski svet, ki v primeru izločitve o zadevi tudi odloči.
18. člen
V skladu s sistemizacijo delovnih mest občinske upra‑
ve, ki jo določi župan, opravljajo naloge občinske uprave
javni uslužbenci na uradniških in strokovno‑tehničnih de‑
lovnih mestih.
Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občin‑
ski inšpektorji kot delavci s posebnimi pooblastili, ki morajo
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izpolnjevati pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja inšpek‑
cijski nadzor.
Vodenje postopkov in odločanje o prekrških opravljajo
delavci, ki morajo izpolnjevati pogoje, predpisane z zako‑
nom, ki ureja prekrške.
19. člen
Vodje notranjih organizacijskih enot načrtujejo in nepo‑
sredno organizirajo, vodijo, usmerjajo ter nadzorujejo delo
enote, skrbijo za zakonito in pravočasno delo enote, odlo‑
čajo o zadevah z delovnega področja enote za katere jih je
pooblastil direktor občinske uprave in opravljajo najzahtev‑
nejše naloge v notranjih organizacijskih enotah.
20. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali po‑
sebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo
opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno
skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog izven
občinske uprave. Z aktom o ustanovitvi projektne skupine se
določi sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in
drugi pogoji za njeno delo.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava (Uradni list RS,
št. 62/08) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
21. člen
Župan mora v skladu s tem odlokom sprejeti ustrezni
akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
22. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave
Občine Lendava (Uradni list RS, št. 118/05, 42/06).
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava (Uradni list RS, št. 14/09) vsebuje
naslednjo končno določbo:
23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava (Uradni list RS, št. 8/10) vsebuje
naslednjo končno določbo:
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0044/2008
Lendava, dne 9. februarja 2010
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.
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LJUBLJANA
412.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za del
območja urejanja ŠR 1/2-1 Bellevue in del
območja urejanja ŠR 1/5 Tivoli – Šišenski hrib

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtova‑
nju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO‑1B in 108/09) in
51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja urejanja
ŠR 1/2-1 Bellevue in del območja urejanja
ŠR 1/5 Tivoli – Šišenski hrib
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrob‑
nega prostorskega načrta za del območja urejanja ŠR 1/2‑1
Bellevue in del območja urejanja ŠR 1/5 Tivoli – Šišenski
hrib v Ljubljani (v nadaljevanju: OPPN), ki v dopolnjenem
osnutku izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine
Ljubljana obsega območje enote urejanja prostora z oznako
RŽ‑155, RŽ‑198 in RŽ‑138.
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Večji del obravnavane lokacije leži v ureditvenem ob‑
močju ŠR 1/2‑1 Bellevue, v morfološki enoti 3C/1, ki je
namenjeno osrednjim dejavnostim in se ureja s prostorsko
ureditvenimi pogoji (PUP). Na vzhodni strani del lokacije leži
v ureditvenem območju ŠR 1/5 Tivoli – Šišenski hrib, ki je na‑
menjeno parkovnim, športnim in rekreacijskim površinam in
se ureja s prostorsko ureditvenimi pogoji (PUP). Veljavni od‑
lok o PUP ni usklajen z veljavnimi določili odlokov s področja
varovanja narave, ki so bili sprejeti po njegovi uveljavitvi.
Na zemljišču je obstoječi hotel s prizidkom na zahodni
strani, dva paviljona, gospodarski objekt. Južno od obrav‑
navanega območja je locirana Športno rekreacijska hala
Tivoli.
Namen OPPN je omogočiti kvalitetno obnovo hotela
Bellevue in urediti celotno območje okoli hotelskega kom‑
pleksa z dostopi, zunanjimi ureditvami in komunalno opre‑
mljenostjo. S sprejetjem OPPN bo saniran zapuščen hotel
in revitalizirano celotno območje. Nove ureditve vključujejo
in upoštevajo zavarovane elemente prostora.
3.
Območje OPPN
Območje OPPN je prostor v Ljubljani, v Četrtni sku‑
pnosti Šiška, v katastrski občini Spodnja Šiška. Nahaja
se na zahodni strani Celovške ceste in na vzhodni strani
Šišenskega hriba, med gozdom in mestnim središčem. Na
obravnavani lokaciji je obstoječ kompleks nekdanjega hotela
Bellevue, ki je razglašen za kulturni spomenik lokalnega
pomena. Območje se hkrati nahaja tudi na območju kulturne
dediščine – Antičnega vodovoda pod Šišenskim hribom in
kulturne krajine Rožnik in Šišenski hrib. Površina območja
OPPN znaša približno 17.200 m2.
Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko
spremeni.
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4.

8.

Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane
prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali
pri pripravi OPPN

Objava in začetek veljavnosti

Nosilci urejanja prostora:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje, Urad za upravljanje z vodami,
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje,
3. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne
zadeve, Sektor za civilno obrambo,
4. RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
5. RS, Ministrstvo za kulturo,
6. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območ‑
na enota Ljubljana,
7. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarske dejavnosti in promet,
8. Javna razsvetljava d.d.,
9. JP Snaga, d.o.o.,
10. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana,
11. T2 d.o.o.,
12. UPC Telemach d.o.o.,
13. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe
z vodo,
14. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja
odpadnih voda,
15. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto,
16. JP Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom,
17. JP Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s
toplotno energijo,
18. Geoplin plinovodi d.o.o.
Drugi udeleženci:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor,
2. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da
ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Strokovno rešitev, ki bo podlaga za pripravo OPPN, se bo
pridobilo z izdelavo najmanj dveh variantnih rešitev. Izhodišča
za pripravo posameznih variantnih rešitev bodo pripravljena v
dogovoru z Mestno občino Ljubljana. Variantne rešitve bodo
pripravljene v fazi pred pripravo osnutka OPPN.
Na podlagi primerjave s prostorskega, okoljskega, funk‑
cionalnega in ekonomskega vidika ter zahtev nosilcev urejanja
prostora Mestna občina Ljubljana izbere rešitev, ki bo podlaga
za izdelavo OPPN.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na
spletni strani Mestne občine Ljubljana – www.ljubljana.si.
Št. 3505-6/2010-3
Ljubljana, dne 2. februarja 2010
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

LJUBNO
413.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura‑
dni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up‑2925/07‑15,
U‑I‑21/07‑18, 76/08, 100/08) in 17. člena Statuta Občine Ljub‑
no (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Ljubno na
24. redni seji dne 28. 1. 2010 sprejel naslednji

SKLEP
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemlji‑
ščih s parc. št. 1290/6 – neplodno v izmeri 989 m2, k.o. Savi‑
na, parc. št. 1290/7 – cesta v izmeri 91 m2, k.o. Savina, parc.
št. 1290/8 – neplodno v izmeri 332 m2, k.o. Savina, vpisanih pri
ZKV št. 326, k.o. Savina.
II.
Zemljiščem parc. št. 1290/6, 1290/7 in 1290/8, k.o. Savi‑
na preneha status javnega dobra. Parc. št. 1290/6, 1290/7 in
1290/8 se odpišejo od vl. št. 326, k.o. Savina in se vpišejo v
vložek št. 329 iste k.o., kjer je vknjižena lastninska pravica na
ime Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji,
matična št. 5883733.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati z dnem objave.
Št. 007-01/2010-1
Ljubno, dne 21. januarja 2010
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l.r.

6.
Roki za pripravo OPPN
Priprava osnutka OPPN je predvidena mesec dni po za‑
četku veljavnosti tega sklepa, dopolnjenega osnutka pa en me‑
sec po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem
predloga OPPN je predviden eno leto po začetku veljavnosti
tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen skle‑
ne pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za
prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z
dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in
investitorjem.

Sklep o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega
javnega dobra

MEŽICA
414.

Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra
na zemljišču parc. št. 699/6, dvorišče v izmeri
67 m2, k.o. Meža Takraj

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list
RS, št. 33/07) in 23. člena Zakona o graditvi objektov – UPB1
(Uradni list RS, št. 102/04 in 126/07) je Občinski svet Občine
Mežica na 18. redni seji dne 27. 1. 2010 sprejel
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SKLEP
o prenehanju obstoja javnega dobra
na zemljišču parc. št. 699/6, dvorišče
v izmeri 67 m2, k.o. Meža Takraj
1. člen
Javno dobro na zemljišču parc. št. 699/6, dvorišče v
izmeri 67 m2, k.o. Meža Takraj, preneha obstajati, ker v naravi
ne predstavlja javno dobro.
2. člen
Lastninska pravica na zemljišču parc. št. 699/6, dvorišče v
izmeri 67 m2, k.o. Meža Takraj, se vpiše na Občino Mežica.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem
sodišču v Slovenj Gradcu.
Št. 478-0027/2009-1
Mežica, dne 27. januarja 2010
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.

NAKLO
415.

Odlok o proračunu Občine Naklo za leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1 in dopolnitve), Zakona
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in dopolni‑
tve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99 in dopolnitve) in Statuta Občine Naklo (Uradni list
RS, št. 88/07) je Občinski svet Občine Naklo na 20. seji dne
4. 2. 2010 sprejel

I.

1. člen
S tem odlokom se določajo višina proračuna, program‑
ska struktura in postopki izvrševanja proračuna Občine Na‑
klo (v nadaljnjem besedilu: proračun) za leto 2010.
VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in iz‑
datki po ekonomski klasifikaciji do ravni 3‑mestnih kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
KONTO
A.

OPIS
BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV

PRORAČUN
2010

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

4.668.568

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.901.410

70

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)

3.578.152

700

DAVKI NA DOHODEK
IN DOBIČEK

2.764.512

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

633.340

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE

180.300

71

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

323.258

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN
DOHODKI OD PREMOŽENJA

256.950

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

3.400

712

DENARNE KAZNI

5.800

713

PRIHODKI OD PRODAJE
BLAGA IN STORITEV

3.000

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

72

KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)

720

PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV

722

PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEMATERIAL‑
NEGA PREMOŽENJA

101.725

74

TRANSFERNI PRIHODKI

570.138

740

TRANSFERNI PRIHODKI IZ
DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ

741

ODLOK
o proračunu Občine Naklo za leto 2010
SPLOŠNE DOLOČBE
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PREJETA SREDSTVA IZ
DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ
SREDSTEV PRORAČUNA EU
II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)

54.108
197.020
95.295

57.392

512.746
4.924.568

40

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST

402

IZDATKI ZA BLAGO
IN STORITVE

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

12.000

409

SREDSTVA, IZLOČENA
V REZERVE

23.000

41

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)

410

SUBVENCIJE

411

TRANSFERI POSAMEZNI‑
KOM IN GOSPODINJSTVOM

1.393.006
202.171
32.472
1.123.363

1.165.156
22.100
734.143
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TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZAC.
IN USTANOVAM

173.236

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI

235.677

42

INVESTICIJSKI ODHODKI
(420)

420

NAKUP IN GRADNJA
OSNOVNIH SREDSTEV

2.245.268
POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
2.245.268

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI
(430)

121.138

431

INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM

61.638

432

INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORAB‑
NIKOM

59.500

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS
SKUPAJ ODHODKI)

–256.000

B.

RAČUN FINANČNIH
TERJATEV IN NALOŽB

75

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

9.000

750

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

9.000

44

V. DANA POSOJILA IN POVEČA‑
NJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441)

C.

0

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

9.000

VII. SKUPNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI
MINUS ODHODKI
TER SALDO PREJETIH
IN DANIH POSOJIL
(I. + IV.) – (II. + V.)

–247.000

RAČUN FINANCIRANJA

50

VIII. ZADOLŽEVANJE (500)

55

IX. ODPLAČILA DOLGA (550)

82.000

ODPLAČILA DOMAČEGA
DOLGA

82.000

550

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VIII.‑IX.)

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo‑
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program‑
ske dele: področje proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov, predpisane s kontnim
načrtom.

0

–82.000

XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) –
(II.+V.+IX.)

–329.000

STANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH OB KONCU
PRETEKLEGA LETA

329.000

3. člen
Občina Naklo razpolaga s prejemki proračuna, ki bodo
vplačani v proračun do konca leta 2010, ne glede na obseg, ki
je v proračunu določen za posamezno vrsto prejemka.
Sredstva proračuna za leto 2010 se nakazujejo proračun‑
skim uporabnikom do 31. 12. 2010.
4. člen
Sredstva se med letom delijo enakomerno med vse upo‑
rabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od za‑
padlosti obveznosti, če ni v zakonu, posebnem aktu občine,
splošnem delu proračuna ali s pogodbo med uporabnikom in
občino drugače določeno.
5. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki
so določeni s proračunom.
Sredstva proračuna se lahko uporabijo le, če so izpolnjeni
vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo
sredstev. Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obve‑
znosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za ta
namen.
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med konti
v okviru proračunske postavke in med proračunskimi postav‑
kami v okviru posameznega področja proračunske porabe v
posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna, v prvem
polletju in konec leta z zaključnim računom, poroča občin‑
skemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2010 in njegovi
realizaciji.
6. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih
obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj
povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, župan na
predlog finančne službe v občinski upravi, za 45 dni zadrži iz‑
vrševanje posameznih izdatkov. Z ukrepi začasnega zadržanja
izvrševanja proračuna župan ustavi prevzemanje obveznosti,
predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil in ustavi preraz‑
porejanje proračunskih sredstev, potrebnih zaradi prevzemanja
obveznosti.
Ukrepi začasnega zadržanja izvrševanja se morajo ena‑
komerno nanašati na vse uporabnike.
O odločitvi iz prejšnjega odstavka mora župan takoj ob‑
vestiti občinski svet.
Če se med izvajanjem ukrepov začasnega zadrževanja
izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, mora župan naj‑
kasneje v roku 15 dni pred iztekom roka za začasno zadrževa‑
nje proračuna predlagati rebalans proračuna.
Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet na
predlog župana, se prejemki in izdatki ponovno uravnovesijo.
7. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok,
na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun,
vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov
za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega
zadolžitve, ki ga določi v proračunu, ali s prerazporeditvijo
sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.
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8. člen
Vsi prejemki so namenjeni za pokrivanje vseh izdatkov,
razen namenskih prihodkov proračuna.
Namenski prihodki proračuna so:
1. prihodki od požarne takse;
2. prihodki od turistične takse;
3. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov;
4. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;
5. prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih
cest;
6. prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za
določene namene.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto za isti namen.
10. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma
pristojnost uporabnika proračuna, se sredstva sorazmerno po‑
večajo ali zmanjšajo glede na obseg delovanja uporabnika.
O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča občinski svet na
predlog župana.
Če se proračunski uporabnik med letom ukine in njegovih
nalog ne prevzame drug uporabnik, se neporabljena sredstva
prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo.
11. člen
Župan je pooblaščen za prevzemanje obveznosti, verifika‑
cijo obveznosti, izdajo odredbe za plačilo v breme proračunskih
sredstev občine in ugotavljanje pravice izterjave ter izdajanje
nalogov za izterjavo v korist proračunskih sredstev.
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan odpiše ali delno odpiše plačilo dolga do višine
500 EUR, ki ga ima posamezen dolžnik do Občine Naklo,
vendar največ do skupne višine 5.000 EUR vseh dolgov v
posameznem letu.
Župan odgovarja za zakonitost, namenskost, učinkovitost
in gospodarnost razpolaganja s proračunskimi sredstvi.
Župan lahko s pooblastilom prenese posamezna upravi‑
čenja iz prvega odstavka tega člena na druge osebe.
12. člen
Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziroma
od župana pooblaščena oseba.
13. člen
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opra‑
vljenih storitev in dobav.
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listine,
s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.
Dogovarjanje predplačil je možno izjemoma na podlagi
predhodnega zavarovanja.
Obveznosti v breme občinskega proračuna se plačujejo v
rokih, ki so za posamezne namene porabe določeni v zakonu
o izvrševanju državnega proračuna, razen ob koncu leta, ko se
obveznosti, ne glede na rok pogodbe, ne prenašajo v naslednje
leto (blago že dobavljeno in storitev opravljena v skladu s po‑
godbami in je zanje predvidena postavka v proračunu).
14. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan.
Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije,
banke, hranilnice in državne vrednostne papirje ob upoštevanju
načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložb.
Posredni uporabniki morajo na zahtevo za finance pristoj‑
nega organa občine prosta denarna sredstva najprej ponuditi
proračunu, če je to potrebno za zagotavljanje likvidnosti oziro‑
ma za izvrševanje proračuna.
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REZERVE
15. člen
Tekoča proračunska rezerva se v proračunu oblikuje v
višini 0,5% prejemkov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagoto‑
vljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže,
da sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri
pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča župan
in o tem obvešča občinski svet.
16. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za obvezno prora‑
čunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva pro‑
računske rezerve se uporabljajo za odpravo posledic naravnih
nesreč, drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekoloških
nesreč. V proračunsko rezervo občine se med letom izloča del
skupno doseženih letnih prejemkov proračuna, največ do 1,5%
vseh prejemkov proračuna.
O uporabi sredstev do višine 2.000 EUR odloča župan. O
porabi sredstev obvešča občinski svet v pisni obliki.
V primerih, ko poraba proračunske rezerve presega višino
določeno z odlokom, o porabi odloča občinski svet občine s
posebnim sklepom ali odlokom.
ZADOLŽEVANJE
17. člen
Občina se lahko zadolži na podlagi predhodnega soglasja
ministra, pristojnega za finance, pod pogoji, ki jih določa zakon,
ki ureja financiranje občin. Posli zadolžitve, za katere ministr‑
stvo, pristojno za finance, ni izdalo soglasja, so nični.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov iz‑
vrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina
likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% zadnjega
sprejetega proračuna. Soglasje ministrstva za finance v tem
primeru ni potrebno. Dolg iz tega naslova mora občina odpla‑
čati do konca proračunskega leta.
NADZOR
18. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančnim, material‑
nim in računovodskim poslovanjem proračunskih uporabnikov
glede na namen, obseg, dinamiko in smotrnostjo porabe sred‑
stev proračuna. O tem poroča občinskemu svetu.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Župan je dolžan občinskemu svetu poročati o realizaciji
proračuna po zaključenem polletju.
Župan do 31. marca tekočega leta pripravi predlog za‑
ključnega računa proračuna za preteklo leto in ga predloži
ministrstvu za finance.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje.
Št. 410-0026/2009
Naklo, dne 4. februarja 2010
Župan
Občine Naklo
Janez Štular l.r.
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Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju
Mestne občine Novo mesto

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 149. člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US,
33/07 – ZPNačrt, 70/08 in 108/09), 3. in 17. člena Zakona o
prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 17/08, (21/08 – popr)
in 108/09), Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS,
št. 35/06 in 41/08), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja (Uradni list RS, št. 63/09), Odloka o gospodarskih javnih
službah v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 40/01,
11/02, 31/05, 6/06, 68/07), Statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2),) je Občinski svet Mestne
občine Novo mesto na 27. seji dne 28. 1. 2010 sprejel

ODLOK
o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine
Novo mesto
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Vsebina)
(1) Ta odlok ureja zahteve za oskrbo s pitno vodo in zah‑
teve pri lastni oskrbi s pitno vodo, način opravljanja obvezne
občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (v na‑
daljnjem besedilu: javna služba) in lastne oskrbe prebivalcev s
pitno vodo ter pravice in dolžnosti uporabnikov in upravljavcev
na območju Mestne občine Novo mesto, tako da določa:
I.
Splošne določbe
II.
Upravljanje vodovodov
III.
Opremljenost naselij z vodovodom
IV.
Načrtovanje vodovoda
V.
Oskrbovalne standarde javne službe
VI. Viri financiranja in način obračunavanja storitev
obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo
VII. Meritve, odčitavanje in obračun
VIII. Evidence uporabnikov
IX. Prekinitev dobave pitne vode
X.
Nadzor in kazenske določbe
XI. Prehodne in končne določbe.
(2) Podrobnejša vsebina o tehnični izvedbi in uporabi
objektov in naprav za izvajanje javne službe je opredeljena v
Tehničnem pravilniku o izvedbi in uporabi vodovoda na obmo‑
čju Mestne občine Novo mesto.
2. člen
(Namen)
Namen tega odloka je:
– zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo z
učinkovitim izvajanjem javne službe,
– uskladitev s predpisi, ki se nanašajo na oskrbo s pitno
vodo in varstvo virov pitne vode,
– zagotavljanje trajnostnega razvoja dejavnosti, virov fi‑
nanciranja in nadzora nad izvajanjem javne službe.
3. člen
(Pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. pitna voda je voda v skladu s predpisom, ki ureja pitno
vodo;
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2. obdelava vode je filtriranje, čiščenje in dezinfekcija
vode iz vodnega vira, ki je namenjen oskrbi s pitno vodo;
3. odjemno mesto je mesto vodovoda, kjer se odčitava
poraba pitne vode posameznega porabnika pitne vode; na
posamezno odjemno mesto je lahko priključeno več porabnikov
pitne vode, če je v skladu z določbami stanovanjskega zakona
zagotovljena porazdelitev stroškov med njimi;
4. javna površina je površina objekta ali dela objekta
državne ali lokalne gospodarske javne infrastrukture, ki ima
status grajenega javnega dobra po predpisih, ki urejajo graditev
objektov; za javno površino štejejo tudi površine javnih zelenic
in površine zemljišč v javnih parkih;
5. sistem za oskrbo s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu:
vodovod) je sistem elementov vodovoda, kot so cevovodi,
črpališča, vodohrani in čistilne naprave ter oprema, kot so
priključki in hidranti, ki pretežni del rednega obratovanja deluje
kot samostojen vodovodni sistem, hidravlično ločen od drugih
vodovodov;
6. sekundarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi
povezani tehnološki objekti, kot so objekti za dvigovanje ali
zmanjševanje tlaka v omrežju in za obdelavo vode na sekun‑
darnem vodovodu, ki je namenjeno za neposredno priključe‑
vanje stavb na posameznem poselitvenem območju; v sekun‑
darni vodovod je vključeno tudi vodovodno omrežje, vključno
z zunanjimi hidranti, in vodovodno omrežje za vzdrževanje
javnih površin; gradbeni inženirski objekti in oprema sekundar‑
nega vodovoda so občinska gospodarska javna infrastruktura;
priključki stavb na sekundarni vodovod niso objekti oziroma
oprema javne infrastrukture;
7. primarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi
povezani tehnološki objekti, kot so objekti za obdelavo vode,
vodohrani in črpališča, ki so namenjeni transportu pitne vode
od enega ali več vodnih virov do sekundarnega vodovoda;
gradbeni inženirski objekti in oprema primarnega vodovoda so
občinska gospodarska javna infrastruktura;
8. transportni vodovod je del vodovoda, na katerem ni
priključkov neposrednih porabnikov pitne vode in je namenjen
za transport vode na večje razdalje od vodnih virov do primar‑
nega vodovoda;
9. lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo je oskrba prebi‑
valcev s pitno vodo na podlagi vodnega dovoljenja, izdanega v
skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami, na območjih,
kjer se storitve javne službe ne izvajajo;
10. zasebni vodovod je vodovod, katerega objekti in opre‑
ma so v lasti oseb zasebnega prava in namenjeni lastni oskrbi
prebivalcev s pitno vodo;
11. javni vodovod je vodovod, ki ga sestavlja en ali več
sekundarnih vodovodov, lahko pa tudi en ali več primarnih ali
transportnih vodovodov in je namenjen kot občinska gospodar‑
ska javna infrastruktura opravljanju storitev javne službe;
12. oskrbovalno območje je eno ali več poselitvenih ob‑
močij skupaj, ki ga s pitno vodo oskrbuje posamezni vodovod;
13. hidrantno omrežje so gradbeni inženirski objekti in
naprave, s katerimi se voda od vira za oskrbo z vodo dovaja
do zunanjih hidrantov, ki se uporabljajo za gašenje požara ali
se nanje priključijo gasilna vozila z vgrajenimi črpalkami ali
prenosne gasilne črpalke;
14. upravljavec vodovoda je oseba, ki je v skladu s pred‑
pisom občine, ki ureja izvajanje javne službe, pridobila pravico
upravljanja z objekti in opremo vodovoda zaradi opravljanja
storitev javne službe, in oseba, ki so jo prebivalci, ki se oskrbu‑
jejo v okviru lastne oskrbe prebivalcev s pitno vodo, pooblastili
za upravljanje z zasebnim vodovodom;
15. obstoječe poselitveno območje je naselje in območje,
ki je z ustreznim prostorskim aktom, uveljavljenim najpozneje
do 31. decembra 2005, določeno za širitev naselja;
16. predvideno poselitveno območje je v skladu s predpisi
s področja urejanja prostora določeno območje za širitev nase‑
lja, razen območij iz prejšnje točke;
17. vodovarstveno območje je območje, kot ga določa
predpis, ki ureja varstvo vode, namenjene oskrbi s pitno vodo;
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18. obstoječa stavba je stavba, za katero je postalo iz‑
dano gradbeno dovoljenje dokončno najpozneje ob uveljavitvi
tega pravilnika;
19. kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca
o objektih gospodarske javne infrastrukture;
20. zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je
evidenca zbirnih podatkov o omrežjih in objektih gospodarske
javne infrastrukture, ki jo vodi Geodetska uprava Republike
Slovenije na podlagi zakona, ki ureja urejanje prostora;
21. GJS – gospodarska javna služba oskrbe s pitno
vodo.
4. člen
(Uporaba storitev javne službe)
(1) S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno
vodo vseh stavb, v katerih bivajo ali se 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.
(2) 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 inže‑
nirskih 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.
(3) Storitve javne službe opravljajo izvajalci storitev javne
službe (v nadaljevanju upravljavci) v obliki in na način, določen
s predpisom, ki ureja gospodarske javne službe v skladu s
pravilnikom o oskrbi s pitno vodo (in pravilnikom) ter v skladu
s tem odlokom.
5. člen
(Območja izvajanja oskrbe s pitno vodo)
(1) Mestna občina Novo mesto mora zagotavljati izvajanje
storitev javne službe na vseh njenih poselitvenih območjih, ra‑
zen 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 lahko izvaja
na območju poselitve, kjer se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja
v okviru storitev javne službe, če je vodovod v zasebni lasti, vo‑
dni vir pa oskrbuje poselitveno območje z manj kot 50 prebival‑
cev s stalnim prebivališčem in z letno povprečno zmogljivostjo
oskrbe s pitno vodo, manjšo od 10 m3 pitne vode na dan.
II. UPRAVLJANJE VODOVODOV
6. člen
(Določitev upravljavca vodovoda)
(1) Izvajalec obvezne javne službe oskrbe s pitno vodo in
upravljavec vseh javnih vodovodnih omrežij in naprav na ob‑
močju Mestne občine Novo mesto je javno podjetje Komunala
Novo mesto, d.o.o (v nadaljevanju; upravljavec).
(2) Območja, kjer se opravlja oskrba s pitno vodo s stori‑
tvami javne službe, in območja, kjer se opravlja lastna oskrba
prebivalcev s pitno vodo, so določena in označena v topograf‑
ski karti, ki je sestavni del tega odloka kot priloga št. 1.
(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.
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(4) Za upravljavca zasebnega vodovoda občina potrdi
pravno ali fizično osebo, s katero so lastniki zasebnega vodo‑
voda 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 za upravljavca zasebnega vodovoda določi izvajalca
javne službe.
7. člen
(Vodno dovoljenje za rabo vode za oskrbo s pitno vodo
iz javnega vodovoda)
(1) Za rabo vode iz vodnega vira za oskrbo s pitno vodo
iz javnega vodovoda je treba pridobiti vodno dovoljenje v skla‑
du s predpisi, ki urejajo vode (v nadaljnjem besedilu: vodno
dovoljenje).
(2) Vodno dovoljenje mora pridobiti občina oziroma več
občin, če so objekti in oprema javnega vodovoda v njeni ozi‑
roma njihovi lasti ali lasti pravne osebe javnega prava, ki jo je
ustanovila občina oziroma več občin.
(3) Če javni vodovod oskrbuje s pitno vodo več občin,
pridobijo vodno dovoljenje za rabo vode iz vodnega vira ali več
vodnih virov, ki zagotavljajo vodo javnemu vodovodu, vse ob‑
čine, ki jih ta vodovod oskrbuje, pravica rabe količin pitne vode
iz vodnega vira ali več vodnih virov pa se posamezni občini v
vodnem dovoljenju določi glede na količino pitne vode, ki je na
območju posamezne občine dobavljena porabnikom pitne vode
v okviru storitev javne službe.
(4) Vodno dovoljenje pridobi občina tudi za vodovod, ki je
v lasti oseb, ki niso osebe iz drugega odstavka tega člena, če
so cevovodi in oprema vodovoda namenjeni opravljanju storitev
javne službe.
8. člen
(Vodno dovoljenje za rabo vode za lastno oskrbo
s pitno vodo)
(1) Za rabo vode iz vodnega vira, namenjenega lastni
oskrbi prebivalcev s pitno vodo iz zasebnega vodovoda, mora‑
jo pridobiti vodno dovoljenje lastniki vseh stavb, ki jih zasebni
vodovod oskrbuje s pitno vodo.
(2) Če je lastnikov posamezne stanovanjske stavbe, ki jih
zasebni vodovod oskrbuje s pitno vodo, več, se vodno dovoljenje
glasi na lastnika oziroma lastnike, ki so kot lastniki stanovanjske
stavbe navedeni v vlogi za pridobitev vodnega dovoljenja za
rabo vode za oskrbo s pitno vodo iz zasebnega vodovoda.
(3) Če se namerava na zasebni vodovod priključiti stavba
v lasti osebe, ki ni imetnik vodnega dovoljenja za rabo vode za‑
radi oskrbe s pitno vodo iz zasebnega vodovoda, mora lastnik
oziroma lastniki stavbe pridobiti vodno dovoljenje za rabo vode
iz tega zasebnega vodovoda.
(4) Če je stavba, ki se namerava priključiti na zasebni vo‑
dovod, šesta stanovanjska stavba ali stavba, v kateri se izvaja
gostinska, turistična ali živilska dejavnost, ministrstvo, pristojno
za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), izda
vodno dovoljenje iz prejšnjega odstavka, če je občina določila
ali potrdila upravljavca zasebnega vodovoda.
(5) Če se namerava na vodni vir, ki napaja zasebni vo‑
dovod, ali neposredno na zasebni vodovod priključiti nestano‑
vanjska stavba ali gradbeni inženirski objekt, za katerega se
oskrba s pitno vodo ne šteje za storitev javne službe, mora
upravljavec take stavbe ali gradbenega inženirskega objekta
pridobiti posebno vodno dovoljenje za rabo vode za namene
izvajanja svoje dejavnosti.
(6) Ne glede na določbe prvih petih odstavkov tega člena
ministrstvo izda vodno dovoljenje občini, če se mora zaradi no‑
vega priklopa stavbe na zasebni vodovod oskrba s pitno vodo
izvajati v obliki storitev javne službe, ker je število s pitno vodo
oskrbovanih prebivalcev s stalnim prebivališčem preseglo 50
ali ker je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo
presegla 10 m3 pitne vode na dan.
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(7) V primeru iz prejšnjega odstavka mora občina za
upravljavca vodovoda določiti osebo, ki opravlja na vodovodu
storitve javne službe, objekti in oprema do tedaj zasebnega
vodovoda pa pridobijo status objektov in opreme javnega vo‑
dovoda.
9. člen
(Evidence)
(1) Občina mora voditi evidence o upravljavcih javnih in
zasebnih vodovodov ter o spremembah poročati pristojnemu
ministrstvu.
(2) Podatki iz evidence o vodovodih niso javno dostopni,
neposreden dostop do evidence je omogočen le ministrstvom,
pristojnim za zdravje in za obrambo.

III. OPREMLJENOST NASELIJ Z VODOVODOM
10. člen
(Opremljenost naselij)
(1) Poselitveno območje z gostoto prebivalstva s stalnim
prebivališčem več kot 5 prebivalcev na ha površine mora biti
opremljeno z enim, funkcionalno zaokroženim javnim vodovo‑
dom, če je število prebivalcev, ki stalno prebivajo na tem obmo‑
čju, večje od 50 ali če je letna povprečna zmogljivost oskrbe s
pitno vodo večja od 10 m3 pitne vode na dan.
(2) Poselitveno območje z gostoto prebivalstva s stalnim
prebivališčem manj kot 5 prebivalcev na ha površine mora biti
opremljeno z enim ali več vodovodi, ki jih upravljajo:
– izvajalci javne službe, če na oskrbovalnemu območju
posameznega vodovoda stalno prebiva več kot 50 prebivalcev
ali če letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo presega
10 m3 pitne vode na dan ali
– upravljavci zasebnih vodovodov, namenjenih lastni
oskrbi s pitno vodo, če niso izpolnjeni pogoji oskrbe iz prejšnje
alineje.
11. člen
(Prepoved lastne oskrbe s pitno vodo)
(1) Na oskrbovalnem območju, kjer občina zagotavlja
oskrbo s pitno vodo s storitvami javne službe, ni dovoljena oskr‑
ba s pitno vodo z lastno oskrbo s pitno vodo. Lastni viri pitne
vode se lahko uporabljajo za namen zagotavljanja rezervnih
zmogljivosti in za preprečevanje prekomerne uporabe pitne
vode, vendar le za potrebe zalivanja, izplakovanja in napajanja
domačih živali.
(2) Vodni vir, ki zagotavlja pitno vodo javnemu vodovodu,
se ne sme uporabljati za lastno oskrbo prebivalcev s pitno
vodo.
12. člen
(Obveznost priključitve na javni vodovod)
(1) Če se v stavbi oziroma gradbenem inženirskem objek‑
tu na poselitvenem območju, kjer se zagotavlja oskrba s pitno
vodo s storitvami javne službe, rabi pitna voda, mora lastnik
stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta zaradi oskrbe
s pitno vodo zagotoviti izvedbo priključka stavbe na sekundarni
vodovod.
(2) Če se v stavbi oziroma gradbenem inženirskem objek‑
tu na poselitvenem območju, kjer se oskrba s pitno vodo ne za‑
gotavlja s storitvami javne službe, rabi pitna voda, lahko lastnik
stavbe zagotovi oskrbo s pitno vodo iz zasebnega vodovoda,
namenjenega lastni oskrbi s pitno vodo, če je izpolnjen eden
od naslednjih pogojev:
– oddaljenost stavbe oziroma gradbenega inženirskega
objekta od javnega vodovoda je večja od 200 m ali
– je izvedba priključka stavbe oziroma gradbenega inže‑
nirskega objekta na javni vodovod povezana z nesorazmernimi
stroški.
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(3) Občina v svojem programu komunalnega opremljanja
naselij opredeli poselitvena območja oziroma njihove dele,
kjer se stavbe in gradbeni inženirski objekti ne bodo priključe‑
vali na javni vodovod zaradi nesorazmerno visokih stroškov
priključitve.
IV. NAČRTOVANJE VODOVODA
13. člen
(Upravni postopki – javna pooblastila)
(1) Upravljavec javnega vodovoda izdaja smernice za na‑
črtovanje predvidene prostorske ureditve (v nadaljnjem besedi‑
lu: smernice), mnenja k dopolnjenim predlogom prostorskega
akta (v nadaljnjem besedilu: mnenja), projektne pogoje k idejni
zasnovi (v nadaljnjem besedilu: pogoje) ter soglasja k projek‑
tnim rešitvam (v nadaljnjem besedilu: soglasja), pri čemer mora
investitor v vlogi predložiti:
1. za smernice in mnenja:
– dokumentacijo, ki jo določa Zakon o prostorskem na‑
črtovanju;
2. za pogoje:
– dokumentacijo, ki jo določa Zakon o graditvi objektov;
3. za soglasja na PGD in PZI:
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja z načrtom
vodovodnega priključka;
4. za soglasja za priključitev:
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja z načrtom
vodovodnega priključka;
5. za soglasja za ukinitev priključka:
– situacijo z vrisano stavbo ali inženirskim objektom in
vodovodnim priključkom v merilu 1:1000;
– potrdilo pristojnega organa o odstranitvi stavbe ali spre‑
membi namembnosti stavbe;
6. za soglasje k spremembam:
– projekte in opise, ki se nanašajo na spremembe.
(2) Za potrdila, strokovne ocene, smernice ter tehnične
podatke iz katastra, ki jih izda upravljavec na zahtevo inve‑
stitorja oziroma projektanta iz prvega odstavka tega člena,
upravljavec zaračuna materialne stroške po merilih in tarifi
storitve javne službe.
14. člen
(Gradnja novega vodovoda)
(1) Pri načrtovanju komunalne opremljenosti predvidene‑
ga poselitvenega območja je treba zagotoviti, da se nov javni
vodovod priključi na obratujoči javni vodovod.
(2) Če priključitev novega javnega vodovoda ali porab‑
nikov pitne vode na obratujoči javni vodovod ni možna zara‑
di nezadostne tehnološke zmogljivosti obratujočega javnega
vodovoda, ima obnova oziroma rekonstrukcija obratujočega
javnega vodovoda, zlasti z vidika zmanjševanja vodnih izgub,
prednost pred zagotavljanjem novih vodnih virov pitne vode za
nov javni vodovod.
(3) Če priključitev novega javnega vodovoda na obratujoči
javni vodovod ni možna zaradi nezadostnih količin pitne vode
iz vodnih virov pitne vode obratujočega javnega vodovoda, ima
povečanje zmogljivosti vodnih virov obratujočega javnega vo‑
dovoda ali njihova nadomestitev z drugimi obratujočimi vodnimi
viri prednost pred zagotavljanjem novih vodnih virov pitne vode
za nov javni vodovod.
(4) Če je za priključitev novega javnega vodovoda na
obratujoči javni vodovod treba zagotoviti nove vodne vire
pitne vode, ima priključitev na nov ali obratujoči transportni
vodovod prednost pred zagotavljanjem novih vodnih virov
pitne vode.
(5) Načrtovalec mora merila iz tega člena upoštevati pri iz‑
boru variante oskrbe s pitno vodo pri izvedbi prostorskega akta,
ki je podlaga za poseg v prostor objektov in opreme komunal‑
nega opremljanja predvidenega poselitvenega območja.
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15. 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 voda za druge namene.
(2) 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 vodo‑
vodov 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.
(3) 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 omeji odvzem vode iz vodovoda, pri čemer mora
upoštevati, da ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost
pred rabo voda za druge namene.
16. člen
(Rezervne zmogljivosti in varno obratovanje vodovoda)
(1) Javne vodovode je treba načrtovati tako, da ima‑
jo 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 oskr‑
buje s pitno vodo.
(2) Vsak javni vodovod mora imeti rezervni vodni vir, iz
katerega se lahko v primeru onesnaženja enega vodnega
vira pokriva poraba vode v javnem vodovodu vsaj v nujnem
obsegu porabe, pri čemer se za nujni obseg porabe pitne
vode šteje zagotavljanje pitne vode za pitje in osnovno higi‑
eno prebivalstva ter nujne dejavnosti za delo in življenje na
oskrbovalnem območju.
(3) Rezervni vodni vir je lahko drug neodvisen vodni vir,
ki napaja isti javni vodovod. Rezervni vodni vir je lahko tudi
sosednji javni vodovod, če je izveden ustrezen priključek
nanj in predviden režim obratovanja obeh javnih vodovodov
v takih primerih.
(4) Upravljavec javnega vodovoda lahko izjemoma na‑
domesti rezervne vodne vire z dovažanjem pitne vode za
javne vodovode, ki oskrbujejo s pitno vodo manj kot 300 pre‑
bivalcev s stalnim prebivališčem, pri čemer mora za vsakega
prebivalca zagotoviti najmanj 10 litrov pitne vode na dan.
17. člen
(Zmanjševanje vodnih izgub vodovoda)
(1) Upravljavec javnega vodovoda mora letno spremlja‑
ti stanje vodnih izgub v vodovodnem omrežju ter v primeru,
ko vodne izgube onemogočajo normalno oskrbo, pripraviti
program ukrepov za zmanjševanje vodnih izgub.
(2) Za potrebe izdelave programa ukrepov za zmanjše‑
vanje vodnih izgub mora upravljavec ugotavljati vodne količi‑
ne, ki so načrpane, transportirane, porabljene in izgubljene
iz javnega vodovoda, in izdelati vodno bilanco. S stalnimi
aktivnostmi za zmanjševanje vodnih izgub mora zagotoviti
najmanjše možne izgube.
18. 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.
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(2) Na predvidenem poselitvenem območju upravljavec
javnega vodovoda ne sme priključiti stavb ali gradbenih inže‑
nirskih objektov na javni vodovod, če na območju ni zagoto‑
vljenega odvajanja odpadnih voda v skladu s predpisom, ki
ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske
vode.
(3) Na obstoječem ali predvidenem poselitvenem obmo‑
čju upravljavec javnega vodovoda ne sme priključiti na javni
vodovod nestanovanjskih stavb ali gradbenih inženirskih objek‑
tov, 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.
(4) Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje cevovodov in dru‑
ge opreme priključka stavbe na javni vodovod mora zagotoviti
lastnik stavbe. Priključek stavbe na javni vodovod je v lasti
lastnika stavbe.
(5) Priključek se izvede praviloma za vsakega uporabnika
posebej, uporabnik pa lahko ima tudi več priključkov glede na
potrebe in ob pogojih, ki so predpisani s tehničnim pravilni‑
kom.
Za priključitev objekta na javno vodovodno omrežje mora
naročnik z izvajalcem javne službe skleniti pogodbo o priklju‑
čitvi.
K pogodbi mora priložiti:
– gradbeno dovoljenje,
– situacijo z vrisanim objektom v merilu M = 1:1000,
– projekt vodovodnega priključka,
– tehnološki projekt za proizvodne objekte, ker se bo voda
rabila v tehnološke namene,
– potrdilo lokalne skupnosti o plačanem komunalnem
prispevku,
– služnostno pravico za vse zemljiške parcele po katerih
poteka vodovodni priključek na javni vodovod.
Za obstoječe objekte, ki se ob uveljavitvi tega odloka
nahajajo na območju stavbnih zemljišč, določenim z občinskim
prostorskim načrtom, je izjemoma možno na javno vodovodno
omrežje priključiti tudi objekte brez gradbenega ali uporabnega
dovoljenja, če je to v interesu investitorja in lokalne skupnosti
pod pogojem, da:
– investitor oziroma lastnik objekta občini k vlogi za izdajo
odločbe o odmeri komunalnega prispevka predloži dokazilo
o začetem postopku legalizacije objekta in pred priključitvijo
objekta občini plača komunalni prispevek ali
– da ob vlogi za izdajo odločbe za odmero komunalne‑
ga prispevka podpiše izjavo, s katero prevzema obveznost
pridobitve gradbenega dovoljenja v roku dveh (2) let po izdaji
odločbe o odmeri komunalnega prispevka in vse finančne in
ostale posledice, ki bi iz tega naslova lahko bremenile lokalno
skupnost v zvezi z omogočeno začasno priključitvijo njegovega
objekta na javno vodovodno omrežje.
(6) Možen je tudi začasni priključek na omrežje vodovoda.
Začasni vodovodni priključek je priključek, izveden z monta‑
žnim vodomernim jaškom, ki ga določi upravljalec vodovoda
in vodomerom DN 20. Postavitev jaška se izvede na parcelni
meji oziroma na lokaciji, ki dopušča postavitev vodomernega
jaška, vendar čim bližje javnega vodovoda. Začasni vodovodni
priključek na javni vodovod se lahko izvede na zemljišču, kjer
se predvideva raba vode za gradbene, kmetijske ali druge
namene.
Začasni vodovodni priključek se lahko izvede za obdobje
dveh (2) let.
K vlogi za začasni vodovodni priključek je potrebno pri‑
ložiti:
– potrdilo lokalne skupnosti o plačanem komunalnem
prispevku,
– služnostno pravico za vse zemljiške parcele, po katerih
poteka vodovodni priključek na javni vodovod.
Vsi stroški za izvedbo in ukinitev začasnega vodovodnega
priključka bremenijo uporabnika oziroma naročnika.
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V. OSKRBOVALNI STANDARDI JAVNE SLUŽBE
19. člen
(Obseg storitev javne službe in obveznosti uporabnika)
(1) V okviru storitev javne službe mora upravljavec javne‑
ga vodovoda na celotnem oskrbovalnem območju zagotoviti:
– oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom storitev javne
službe v skladu s predpisi;
– pridobivanje podatkov o odvzemu pitne vode iz javnega
vodovoda zaradi obračuna storitev javne službe;
– vzdrževanje objektov in opreme javnega vodovoda;
– nadzor priključkov stavb na sekundarni vodovod;
– 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;
– skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode;
– izvajanje notranjega nadzora zdravstvene ustreznosti
pitne vode v javnem vodovodu v skladu z veljavno zakono‑
dajo;
– monitoring kemijskega stanja vodnega vira za oskrbo
s pitno vodo;
– 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;
– označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje ukre‑
pov varstva vodnega vira pitne vode v skladu s predpisom, ki
ureja vodovarstveni režim na vodovarstvenem območju vodne‑
ga vira, iz katerega javni vodovod odvzema pitno vodo;
– izvajanje in pripravo občinskega programa razvoja vo‑
dovodnega sistema;
– izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov
v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami;
– izdelavo programa oskrbe s pitno vodo, ki ga potrdi
občinski svet in vodenje evidenc, ki jih določa Pravilnik o oskrbi
s pitno vodo.
(2) Upravljavec javnega vodovoda organizira na stroške
upravljavcev zasebnih vodovodov, ki so namenjeni lastni oskr‑
bi s pitno vodo, njihovo stalno izobraževanje, pri čemer mora
izobraževanje vsebovati tehnične in zdravstvene vidike oskrbe
prebivalstva s pitno vodo.
(3) Uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki je lastnik
ali solastnik objekta, dela objekta ali utrjenega zemljišča na
območju Mestne občine Novo mesto, priključenega na javno
vodovodno omrežje. V primeru, da uporabnik objekt ali del
objekta preda v najem, je dolžan skleniti sporazum o načinu
plačevanja stroškov javne storitve in poroštvih.
Obveznosti uporabnika so:
– redno vzdrževanje internega omrežja, vodomernega
mesta in internega hidrantnega omrežja;
– zaščita vodomernega mesta in vodomera pred zmrzo‑
vanjem in poškodovanjem;
– upravljavcu omogočiti nemoten dostop do vodomernega
mesta;
– upravljavcu omogočiti pregled ustreznosti priključka
stavbe;
– upravljavcu omogočiti vzorčenje pitne vode na internem
vodovodnem omrežju;
– obveščanje upravljavca o okvarah na javnem vodovodu
in priključku stavbe ter omogočanje izvedbe odprave okvare
in obnove;
– pisno obveščanje upravljavca o spremembi naslova,
lastništva in spremembah na stavbi ali inženirskem objektu, ki
imajo vpliv na odvzem in obračun vode;
– redno plačevanje storitev upravljavcu;
– urejanje medsebojnih delitev stroškov v večstanovanj‑
skih stavbah;
– izvrševanje varčevalnih in ostalih ukrepov v primeru
višje sile ali upravičene prekinitve dobave pitne vode.
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20. člen
(Oskrba s pitno vodo iz zasebnih vodovodov)
(1) V okviru lastne oskrbe s pitno vodo iz zasebnega vo‑
dovoda mora upravljavec zasebnega vodovoda na celotnem
oskrbovalnem območju zagotoviti:
– oskrbo s pitno vodo vsem porabnikom pitne vode pod
enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo in
storitve javnih služb;
– redno vzdrževanje objektov in opreme zasebnega vo‑
dovoda;
– vzdrževanje zasebnega hidrantnega omrežja in hidran‑
tov, priključenih nanj, v skladu s predpisom, ki na področju
varstva pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in
hidrantnih omrežij;
– nadzor priključkov stavb na zasebni vodovod;
– monitoring količine iz vodnih virov pitne vode odvzete
vode zaradi obratovanja zasebnega vodovoda v skladu s pogoji
iz vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov;
– obvezno udeležbo pri izobraževanju upravljavcev za‑
sebnih vodovodov, ki ga organizira upravljavec javnega vo‑
dovoda;
– meritve količin dobavljene vode in obračun storitev;
– vodenje evidenc iz 26. člena pravilnika.
(2) Upravljavec zasebnega vodovoda ne more izdajati
projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam ter smer‑
nic in mnenj v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in
urejanje prostora.
21. člen
(Storitve v zvezi s priključki stavb na vodovod)
(1) Priključek stavbe na vodovod je del javnega ali zaseb‑
nega vodovoda, ki se nahaja med sekundarnim vodovodom in
napravo za merjenje porabljene pitne vode pri porabniku.
(2) Upravljavec javnega vodovoda mora vzdrževati priklju‑
ček stavbe na sekundarni vodovod, lastnik ali najemnik stavbe
pa mora dopustiti preverjanje in delovanje cevovoda in opreme
priključka stavbe na vodovod ter njegovo investicijsko in tekoče
vzdrževanje in plačati storjene storitve javne službe v skladu
s tarifo za storitve vzdrževanja priključkov stavbe na vodovod.
(3) Upravljavec javnega vodovoda mora voditi evidence
o stavbah in opremi priključkov stavb na vodovod in trasah teh
priključkov.
22. člen
(Prenos novozgrajenih vodovodov na Mestno občino
Novo mesto)
(1) Kadar je s pogodbo o opremljanju določeno, da bo no‑
vozgrajeno vodovodno omrežje s pripadajočimi objekti obrav‑
navano kot javni vodovod, je investitor novozgrajenih vodovo‑
dnih objektov in omrežja dolžan po končani gradnji s pogodbo
le‑te predati v last občini.
(2) Za prevzem objektov in omrežij vodovoda iz prvega
odstavka tega člena mora biti predložena naslednja dokumen‑
tacija:
– gradbeno dovoljenje,
– projekt izvedenih del,
– geodetski načrt novega stanja,
– zapisnik o opravljenih tlačnih preskusih,
– poročilo o skladnosti in zdravstveni ustreznosti vodovo‑
dnega omrežja in pitne vode,
– meritve hidrantnega omrežja,
– zapisnik o uspešnem tehničnem pregledu,
– uporabno dovoljenje,
– garancijske izjave,
– overjene služnostne pogodbe ali pogodbe.
23. člen
(Kataster javnega vodovoda)
(1) Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra javnega
vodovoda zagotavlja izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo
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v skladu s predpisi. Stroški se krijejo iz proračunskih sredstev
Mestne občine Novo mesto.
(2) V katastru javnega vodovoda se vodijo podatki o
objektih in opremi sekundarnega, primarnega in transportnega
vodovoda in hidrantnih omrežjih in hidrantih, če so oskrbovani
iz javnega vodovoda.
(3) Objekti in naprave javnega vodovoda, ki se evidentira‑
jo v katastru javnega vodovoda, so vodovodna cev, vodohran,
črpališče, razbremenilnik, jašek, območje objekta vodovoda,
naprave za obdelavo pitne vode, zajetje, objekt za bogatenje ali
aktivno zaščito vodonosnika in druga oprema in objekti.
(4) Lokacija objektov in opreme se vodi v skladu s pred‑
pisom, ki ureja vodenje zbirnega katastra gospodarske javne
infrastrukture.

28. člen
V okviru javne službe oskrbe s pitno vodo se uporabnikom
zaračunavajo naslednje storitve javne službe:
– oskrba s pitno vodo (vodarina in omrežnina),
– nadzor in vzdrževanje vodomerov,
– nadzor in vzdrževanje priključkov stavb.
Uporabniki, ki uporabljajo storitve gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo, so razdeljeni v naslednje skupine:
– gospodinjstva in ostali uporabniki, ki ne opravljajo pri‑
dobitne dejavnosti,
– vsi ostali uporabniki, ki opravljajo pridobitno dejavnost.

24. člen

Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo je sesta‑
vljena iz omrežnine, vodarine in stroškov vodnih povračil, ki se
pri kalkulaciji cene in na računu prikazujejo ločeno.

(Uporaba javnih hidrantov)
(1) Hidranti na javnem omrežju so objekti in naprave ko‑
lektivne rabe, namenjeni zagotavljanju požarne varnosti, zato
morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju. Sredstva
za pokrivanje stroškov vzdrževanja, obratovanja hidrantnega
omrežja in porabljene pitne vode upravljavcu javnega vodo‑
voda zagotavlja Mestna občina Novo mesto iz proračunskih
sredstev.
(2) Odvzem vode iz javnega hidranta je dovoljen samo s
predhodnim soglasjem upravljavca, ki določi mesto in pogoje
za odvzem vode.
(3) Hidranti se smejo uporabljati za gašenje požarov in
za druge intervencije ob naravnih in drugih nesrečah brez po‑
prejšnjega soglasja upravljavca. V tem primeru mora uporabnik
naknadno obvestiti upravljavca vodovoda o uporabi, trajanju in
količini odvzete vode.
(4) Gasilska društva so dolžna izvajati stalen nadzor nad
uporabo hidrantov in upravljavcu sprotno sporočati vsak od‑
vzem in količino odvzete vode ter sporočiti morebitne tehnične
pomanjkljivosti in nepravilnosti pri uporabi hidrantov. Podatke o
hidrantih vodi upravljavec v registru hidrantov. Povzročitelj od‑
govarja za škodo, ki je nastala na hidrantu po njegovi krivdi.
25. člen
(Varovanje obstoječe infrastrukture)
(1) Vsakdo, ki na območju javnega in zasebnega vodo‑
voda oziroma vodovodnega priključka izvaja dela, ki lahko
škodno vplivajo na vodovodne objekte in naprave, je dolžan
pred začetkom del pri upravljavcu naročiti podatke o poteku
vodovoda s pogoji za izvedbo del.
(2) V primeru nastalih poškodb je povzročitelj škode dol‑
žan nemudoma obvestiti upravljavca o kraju, času in vrsti po‑
škodbe ter upravljavcu naročiti popravilo in poravnati stroške
popravila nastale poškodbe in stroške odtečene vode.
VI. VIRI FINANCIRANJA IN NAČIN OBRAČUNAVANJA
STORITEV OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
OSKRBE S PITNO VODO
26. člen
(Viri financiranja)
Viri financiranja javne službe so:
1. prihodek od prodane vode,
2. sredstva občinskega proračuna,
3. sredstva državnega proračuna in državnih skladov,
4. dotacije in subvencije,
5. komunalni prispevek in ostali prispevki občanov,
6. druga sredstva.
27. člen
(Zaračunavanje storitev)
Uporabniki so dolžni kriti stroške storitev oskrbe s pitno
vodo od dneva priključitve na javno vodovodno omrežje.

29. člen
(Elementi cene storitve gospodarske javne službe)

30. člen
(Omrežnina)
Omrežnino predstavljajo stroški javne infrastrukture na
območju občine, ki je potrebna za izvajanje gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo, in zajemajo:
– stroške amortizacije osnovnih sredstev in naprav, ki
so javna infrastruktura ali stroške najemnine infrastrukture te
javne službe,
– stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
– stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost
in povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževa‑
njem infrastrukture javne službe,
– finančne odhodke, ki vključujejo obresti in druge stroške,
povezane z dolžniškim financiranjem izgradnje infrastrukture.
Omrežnina se zaračunava uporabnikom za storitve oskr‑
be s pitno vodo, določi se na letni ravni in se lahko obračuna
mesečno v evrih glede na faktor, oblikovan po različnih zmoglji‑
vostih vodovodnih priključkov, določenih z nazivnim premerom
vodomera (DN) in pretokom Q maks. (m3/h), skladno z nasle‑
dnjo preglednico:
VODOMER (DN)

PRETOK Q
maks. (m3/h)

FAKTOR

DN 13

3

1,00

DN 20

5

1,67

DN 25

7

2,50

DN 32

12

4,00

DN 50

30

10,00

DN 80

100

33,33

DN 100

150

50,00

DN 150

300

100,00

V primeru, da je stavba opremljena z obračunskim vodo‑
merom, ki ni naveden v preglednici iz prvega odstavka tega čle‑
na, se za tak vodomer izračuna sorazmeren faktor omrežnine z
upoštevanjem dejanskega pretoka tega vodomera.
V primeru, da stavba, za katero se opravljajo storitve jav‑
ne službe oskrbe s pitno vodo, ni opremljena z vodomerom, se
obračuna omrežnina, ki je določena za vodomer DN 20.
31. člen
(Vodarina)
Stroški vodarine vključujejo:
– proizvajalne stroške (stroški materiala in storitev),
– splošne stroške izvajanja javne službe (uprava, nabava,
prodaja),
– donos na vložena sredstva izvajalca (v višini donosa
zadnje izdane obveznice RS povečane za 1 odstotno točko).
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32. člen

35. člen

(Obračun vodarine)

(Vzdrževanje priključka)

Količina porabljene vode iz javnega vodovodnega omrež‑
ja se meri v m3 po stanju, odčitanem na vodomeru. Stanje na
vodomeru se odčitava praviloma na vsake štiri mesece za go‑
spodinjstva, za večje odjemalce (industrijo in večstanovanjske
stavbe) pa vsak mesec. Znotraj obračunskega obdobja upo‑
rabnik mesečno plačuje akontacije za predvideno porabo vode,
ki je enaka povprečni porabi vode posameznega uporabnika
v preteklem obračunskem obdobju. Upravljavec lahko določi
akontacije tudi drugače.
Višino akontacije praviloma določi upravljavec, uporabnik
pa ima pravico zahtevati spremembo višine akontacije.
V primeru, da upravljavec ali uporabnik ugotovi, da je
vodomer v okvari in ni mogoče odčitati dejanske porabe vode,
se za čas od zadnjega odčitka do ugotovitve okvare vodomera
poraba pitne vode obračuna v višini uporabnikove povprečne
porabe v preteklem letu.
Količina porabljene vode pri nedovoljenem odvzemu brez
vodomera se določi na osnovi predpisane količine iz uredbe o
okoljskih dajatvah. Pri nedovoljenem odvzemu vode se upo‑
rabniku obračuna porabljena voda za celotno obdobje obstoja
nedovoljenega priključka oziroma najmanj za obdobje enega
leta.
Uporabnik brez predhodnega dogovora z upravljavcem
ne sme odvzemati pitne vode iz javnega hidranta. Za posame‑
zen nedovoljen odvzem vode iz javnega hidranta se kršitelju
zaračuna porabljena voda v višini predpisane količine za zago‑
tavljanje požarne varnosti, ki znaša 72 m3.
Normirana poraba se za stavbe, opremljene z obračun‑
skimi vodomeri, določi z upoštevanjem zmogljivosti vodome‑
rov in faktorjev, navedenih v preglednici iz drugega odstavka
30. člena, pri čemer se za vodomer DN 13 upošteva normalna
poraba, ki znaša 0,6 m3 pitne vode na dan. V večstanovanjskih
stavbah se normirana poraba lahko določi glede na dejansko
število oseb, ki prebivajo v stavbi, s tem da se upošteva poraba
0,15 m3 na osebo na dan.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena se
za nestanovanjske stavbe, stanovanjske stavbe za posebne
namene in gradbene inženirske objekte celotna poraba upo‑
števa kot normalna poraba pitne vode.
Poraba pitne vode, ki je na letni ravni večja od normirane
porabe iz drugega in tretjega odstavka tega člena, je preko‑
merna poraba pitne vode, katere cena se poveča za 50%.
Obračunava se lahko v mesečnih akontacijah, določenih glede
na dejansko prekomerno porabo v preteklem obračunskem
obdobju.

Vzdrževanje priključka stavbe je plačilo storitve upravljav‑
ca, ki jo mesečno plačujejo uporabniki, uporablja pa se za pre‑
verjanje izgradnje 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.
Mesečni znesek za vzdrževanje priključka stavbe se iz‑
računa kot zmnožek nazivnega premera priključne cevi v mm,
faktorja dolžine (do 50 metrov dolžine priključka je faktor 1, za
vsak nadaljnji meter pa se poveča za 0,02) in konstante (K2),
ki predstavlja stroške, povezane s preverjanjem izvedbe in
delovanja cevovoda in opreme priključka stavbe na sekundarni
vodovod ter njegovim vzdrževanjem za 1 mm nazivnega pre‑
mera cevi priključka.

33. člen

36. člen
(Cene storitev GJS)
Cene storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo pripravi izvajalec javne službe skladno z določili tega od‑
loka in zakonskimi predpisi o določanju cen komunalnih storitev
v Republiki Sloveniji, potrjuje pa jih občinski svet.
Na potrjene cene se obračuna še DDV v skladu z Zako‑
nom o DDV.
37. člen
(Subvencioniranje storitve GJS)
Lokalna skupnost lahko subvencionira ceno storitve po‑
samezne javne službe samo za prvo skupino uporabnikom v
tistem delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture,
ne more pa subvencionirati cene storitve, s katero se pokrivajo
stroški izvajalca in javnih dajatev.
38. člen
(Odpis vodarine)
Izvajalec javne službe lahko uporabniku, pri katerem se
zaradi okvare na notranji vodovodni napeljavi pojavi izjemno
velika poraba vode, delno odpiše stroške vodarine in vodnih
povračil v skladu z Internim pravilnikom upravljavca o načinu
obračunavanja vode v primeru večjega izliva.
39. člen
(Neplačevanje storitev GJS)
Zaradi neplačevanja oziroma zamud pri plačevanju za‑
računanih stroškov oskrbe s pitno vodo lahko izvajalec go‑
spodarske javne službe uporabniku po izpeljanem postopku
obveščanja v skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo odklopi
vodovodni priključek.

(Vodna povračila)
Stroški vodnih povračil so stroški v skladu s predpisi, ki
določajo vodna povračila in se praviloma obračunajo mesečno.

VII. MERITVE, ODČITAVANJE IN OBRAČUN

34. člen

(Uporaba vodomerov)

(Števnina)
Uporabniki plačujejo števnino mesečno, uporablja pa se
za vzdrževanje, menjavo in overjanje vodomerov. Mesečni
znesek števnine se izračuna kot zmnožek nazivnega premera
(DN) vgrajenega vodomera in konstante (K1), ki predstavlja
stroške vzdrževanja in zamenjave vodomerov za 1 mm naziv‑
nega premera vgrajenega vodomera.
Št (€) = DN(mm) • K1 (€/mm)
Števnina za obtočne (kombinirane) vodomere se izračuna
kot zmnožek nazivnega premera (DN) vgrajenega vodomera in
konstante (K1), pomnožene s 3.
Št.k. (€) = DN(mm) • 3 • K1 (€/mm)

40. člen
(1) Glavni obračunski vodomer je sestavni del vodovo‑
dnega priključka in je namenjen merjenju porabe pitne vode.
Odčitavanje vodomera je v pristojnosti upravljavca.
(2) Vodomer se vgrajuje v predpisan vodomerni jašek, ki
ga določi upravljalec.
(3) Lokacijo vodomernega jaška določi upravljalec in se
praviloma postavlja na parcelni meji najbližje javnemu vodo‑
vodu.
(4) Vodomer mora biti pregledan in overjen po predpisih
za standardizacijo in meroslovje.
(5) Vodomere namešča, zamenjuje in vzdržuje izključno
upravljavec na stroške uporabnika.
(6) Uporabnik lahko od upravljavca zahteva izredno
kontrolo vodomerne naprave. Če vodomer deluje izven meja
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predpisane točnosti v škodo uporabnika, nosi stroške kontrole
uporabnik, v nasprotnem primeru pa upravljavec.
(7) Odštevalni vodomeri so del interne instalacije za vo‑
domerno napravo, zato niso v upravljanju in vzdrževanju upra‑
vljalca.
VIII. EVIDENCE UPORABNIKOV
41. člen
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(Plačilo, ugovor na račun in opominjanje)
Uporabnik mora plačati zaračunano storitev najpozneje v
osemnajstih dneh od datuma izstavitve računa, razen če zakon
ne določa drugače. Po izteku roka plačila, določenega v opo‑
minu, lahko upravljavec na stroške uporabnika prekine dobavo
vode ter začne postopek izterjave po sodni poti. Reklamacija
uporabnika na prejeti račun mora biti pisna, podana v roku
osmih dni od datuma izstavitve računa.
45. člen

(1) Za potrebe poslovanja upravljavec vodi in vzdržuje
evidenco uporabnikov.
(2) Osnovna evidenca uporabnikov za fizične osebe vse‑
buje naslednje podatke:
– šifro uporabnika,
– ime, priimek in naslov stalnega ali začasnega prebiva‑
lišča nosilca gospodinjstva (ulica, kraj, hišna številka, število
oseb v gospodinjstvu),
– znesek poravnanih in neporavnanih obveznosti,
– datum vnosa podatkov.
(3) Upravljavec lahko za posameznega uporabnika z nje‑
govim soglasjem zbira tudi podatke o:
– zaposlitvi,
– številki osebnega računa,
– davčni številki,
– deležu lastništva,
– EMŠO.
(4) Evidenca uporabnikov za pravne osebe in samostojne
podjetnike vsebuje naslednje podatke:
– šifro uporabnika in plačnika,
– naziv firme oziroma samostojnega podjetnika,
– naslov,
– transakcijski račun,
– davčno številko,
– znesek poravnanih in neporavnanih obveznosti,
– datum vnosa podatkov.
(5) Poleg navedenih podatkov vsebujeta evidenci tudi
naslednje podatke:
– podatke o merilnih napravah in priključnem cevovodu,
– lastništvo nepremičnine.

(Izstavitev računa)

42. člen
(1) Uporabniki ter upravniki večstanovanjskih stavb mora‑
jo upravljavca pravočasno pisno obveščati o:
– statusnih in lastninskih spremembah, ki vplivajo na
razmerje med dobaviteljem in odjemalcem;
– vseh spremembah naslova za dostavo računov in dru‑
gih podatkih ter skrbeti, da tudi njihov pravni naslednik vstopi
v obstoječe razmerje.
(2) Pisno obvestilo iz predhodnega odstavka velja od
prvega naslednjega obračunskega obdobja in obsega:
– ime, priimek in novi naslov dotedanjega in novega
odjemalca,
– listino o prenosu lastninske pravice,
– številko in naslov odjemnega mesta,
– podpisano izjavo novega uporabnika na obrazcu upra‑
vljavca, da vstopa v že sklenjeno pogodbeno razmerje.
(3) Do prejema popolnega obvestila je za vse obveznosti
zavezan dotedanji uporabnik.
43. člen
(Pridobivanje evidenc)
Upravljavec pridobiva evidence od uporabnikov, uprav‑
nikov, organov lokalne skupnosti, državnih organov in služb,
ustanovljenih na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in Zako‑
na o javnih gospodarskih službah.
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44. člen

(Evidence uporabnikov)

(Dodatne evidence v večstanovanjskih stavbah)

Stran

(1) Če je v stavbi več uporabnikov in je nameščen samo
en glavni obračunski vodomer, se račun lahko izstavi:
– upravniku večstanovanjske stavbe; v tem primeru uprav‑
nik razdeli stroške na posamezne uporabnike znotraj stavbe in
v celoti poravna račun upravljavcu;
– vsakemu uporabniku posebej, če vsi uporabniki v stavbi
ali upravnik v njihovem imenu sklene pisni dogovor z upravljav‑
cem glede načina obračuna, ključa delitve, ki mora biti za vse
uporabnike enoten in plačila nastalih stroškov takšne delitve.
IX. PREKINITEV DOBAVE VODE
46. člen
(Prekinitev dobave uporabniku po uradni dolžnosti
in na zahtevo uporabnika)
(1) Upravljavec je dolžan uporabniku prekiniti dobavo
pitne vode v naslednjih primerih:
– če je bil priključek na javno vodovodno omrežje izdelan
brez soglasja oziroma v nasprotju s soglasjem upravljavca ali
brez nadzora ter prevzema s strani upravljavca;
– če vodomerni jašek ali interna instalacija uporabnika ni
tehnično ustrezna in je zaradi tega ogrožena kakovost pitne
vode v omrežju javnega vodovoda;
– če uporabnik brez soglasja upravljavca dovoli priključi‑
tev drugega uporabnika na svoje interno omrežje;
– če notranje instalacije in naprave uporabnika ovirajo
redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik oviranja
noče odstraniti;
– če uporabnik brez privolitve upravljavca odstrani plom‑
bo (na vodomeru) ali kako drugače spremeni način izvedbe
priključka;
– če uporabnik brez soglasja upravljavca opravlja posege
v naprave in objekte, ki jih ima v upravljanju upravljavec;
– če uporabnik krši navodila, priporočila in predpise o
varčevanju z vodo v izrednih primerih (redukcije);
– če uporabnik ne dopusti upravljavcu opravljati nujnih
vzdrževalnih del na javnem vodovodu in priključku stavbe;
– če uporabnik onemogoča upravljavcu odčitavanje in
pregled vodomerne naprave;
– če uporabnik ne plača računa za dobavo vode;
– če uporabniki v večstanovanjski stavbi ne uredijo med‑
sebojnih razmerij in zaradi tega ne plačujejo porabljene vode;
– če uporabniku preneha veljavnost začasnega priključka.
(2) Dobava vode se prekine do odprave vzroka za preki‑
nitev. Za vnovično vzpostavitev dobave vode mora uporabnik
plačati vse nastale stroške odklopa, priklopa ali poskusa odklo‑
pa po ceniku upravljavca.
(3) Na zahtevo uporabnika zaradi opustitve uporabe stav‑
be je upravljavec dolžan začasno prekiniti dobavo pitne vode
uporabniku. Stroške prekinitve dobave in vnovične priključitve
pitne vode plača uporabnik po ceniku upravljavca.
47. člen
(Prekinitev dobave uporabnikom za krajši čas)
(1) Upravljavec ima pravico brez odškodninske odgovor‑
nosti do uporabnika prekiniti dobavo vode za krajši čas zaradi
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načrtovanih vzdrževalnih ali investicijskih del na omrežju, od‑
prave okvar ali zaradi višje sile. Za načrtovana vzdrževalna in
investicijska dela mora preko lokalnih sredstev javnega obve‑
ščanja obvestiti uporabnike o prekinitvi vode vsaj 1 dan pred
prekinitvijo dobave vode oziroma takoj v primeru prekinitve
vode zaradi višje sile.
(2) V izrednih primerih in na podlagi strokovnega mnenja
pristojnih institucij je upravljavec dolžan obveščati uporabnike
o izvajanju posebnih ukrepov glede uporabe vode.
48. člen
(Ukrepi ob pomanjkanju vode)
V primeru pomanjkanja pitne vode v omrežju župan Me‑
stne občine Novo mesto na predlog upravljavca izda sklep o
varčevanju s pitno vodo, v katerem določi stopnjo varčevanja
in posameznim skupinam omeji uporabo vode.
X. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE
49. člen
(Inšpekcijski organ)
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja Ob‑
činski inšpektorat Mestne občine Novo mesto.
Vodenje postopka, izdajo plačilnih nalogov in odločb o
prekrških zoper določbe tega odloka izvaja Občinski inšpekto‑
rat Mestne občine Novo mesto.
Izvajalec javne službe in uporabniki so dolžni kršitve dolo‑
čil odloka in kršitelje prijaviti Občinskemu inšpektoratu Mestne
občine Novo mesto.
50. člen
(Globe)
(1) Z globo 2500 evrov se kaznuje za prekršek pravna
oseba – upravljavec javnega vodovoda, če:
– ravna v nasprotju s 13. členom,
– ravna v nasprotju s 17. členom,
– ravna v nasprotju z 18. členom,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 19. člena,
– ravna v nasprotju s 46. členom,
– ravna v nasprotju s 47. členom.
(2) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz prvega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo 2500 evrov se kaznuje za prekršek pravna
oseba – upravljavec zasebnega vodovoda, če:
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 5. člena,
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 6. člena,
– ravna v nasprotju z 8. členom,
– ravna v nasprotju z 20. členom,
– ravna v nasprotju s 47. členom.
(4) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz tretje‑
ga odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe in
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ter
posameznik – upravljavec zasebnega vodovoda.
(5) Z globo 2500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik
– pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posame‑
znik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju z 8. členom,
– ravna v nasprotju z 11. členom,
– ravna v nasprotju z 12. členom;
– ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 19. člena,
– ravna v nasprotju z 21. členom,
– ravna v nasprotju s 24. členom,
– ravna v nasprotju s četrtim in petim odstavkom 32. člena,
– ravna v nasprotju z 42. členom.
(6) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz pete‑
ga odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe in
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ter
posameznik.
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(7) Z globo 2500 evrov se kaznuje za prekršek izvajalec
del – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posa‑
meznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju
s 24. členom.
(8) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz sedmega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe in odgo‑
vorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(9) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek posameznik
– uporabnik, če:
– ravna v nasprotju z 8. členom,
– ravna v nasprotju z 11. členom,
– ravna v nasprotju z 12. členom,
– ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 19. člena,
– ravna v nasprotju z 21. členom,
– ravna v nasprotju s 24. členom,
– ravna v nasprotju s četrtim in petim odstavkom 32. člena,
– ravna v nasprotju z 42. členom.
(10) Z globo 2500 evrov se kaznuje za prekršek upravnik
večstanovanjske stavbe pravna oseba, samostojni podjetnik
posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,
če ravna v nasprotju z 42. členom.
(11) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz desetega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe in odgo‑
vorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
51. člen
(Prehodni roki)
(1) Izvajanje storitev javne službe na vseh poselitve‑
nih območjih mora Mestna občina Novo mesto zagotoviti do
31. decembra 2015.
(2) 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.
(3) 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. Za ta čas mora
občina potrditi upravljavca zasebnega vodovoda po pogojih in
načinu, določenem v 6. členu tega odloka.
(4) Obratujoče vodovodne sisteme na območju Mestne
občine Novo mesto v zasebni lasti, ki oskrbujejo več kot 50 pre‑
bivalcev s stalnim prebivališčem in z letno povprečno zmo‑
gljivostjo oskrbe s pitno vodo, večjo od 10 m3 pitne vode na
dan, morajo lastniki zasebnega vodovodnega sistema oziroma
imetniki vodnega dovoljenja za lastno oskrbo s pitno vodo pre‑
ko Mestne občine Novo mesto prenesti v upravljanje izvajalcu
javne službe najkasneje do 31. 12. 2015.
(5) Upravljavec javnega vodovoda mora pričeti z vzdrže‑
vanjem priključkov obstoječih stavb takoj po uveljavitvi tarife iz
28. člena (prvi odstavek, tretja alineja) oziroma najpozneje v
roku treh let po uveljavitvi tega odloka.
(6) Vodenje katastra javnega vodovoda mora Mestna ob‑
čina Novo mesto zagotoviti v okviru javne službe ob uveljavitvi
tega odloka.
(7) Do uveljavitve predpisa, ki na področju varstva pred
požari ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih omre‑
žij, mora Mestna občina Novo mesto zagotavljati sredstva za
vzdrževanje in obratovanje hidrantnega omrežja iz proračuna
Mestne občine Novo mesto.
(8) Tehnični pravilnik iz 1. člena tega odloka sprejme
Občinski svet Mestne občine Novo mesto v roku dveh let od
uveljavitve tega odloka.
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52. člen
(Prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS,
št. 115/00), Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo
v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 31/05), Tarifni
pravilnik za obračun oskrbe z vodo iz vodovodnega sistema
v upravljanju Javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o.
(Uradni list RS, št. 115/00) in Tarifni pravilnik o spremembah
tarifnega pravilnika za obračun oskrbe z vodo iz vodovodnega
sistema v upravljanju Javnega podjetja Komunala Novo mesto,
d.o.o. (Uradni list RS, št. 102/05) in 47. in 64. člen Tehničnega
pravilnika o javnem vodovodu (Uradni list RS, št. 115/00).
53. člen
(Veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2009
Novo mesto, dne 28. januarja 2010
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

417.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija
Jugorje«
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3. člen
(Razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega
prispevka za zgrajeno komunalno opremo, ki ga zavezanec/in‑
vestitor pred priključitvijo plača občini.
Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalne‑
ga prispevka za kanalizacijsko omrežje, medtem ko se odmera
komunalnega prispevka za ostalo komunalno opremo v tem
območju opremljanja odmerja po Odloku o podlagah in merilih
za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 21/08, 113/09).
4. člen
(Podatki o območju opremljanja)
Obračunsko območje programa opremljanja je območje
naselja Jugorje, kot je opredeljeno v grafični prilogi k programu
opremljanja. To je hkrati tudi območje, na katerem se zagotavlja
priključevanje na načrtovano komunalno infrastrukturo oziroma
območje njene uporabe.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
5. člen
(Obstoječa komunalna infrastruktura)
Področje Jugorja pred investicijo ni bilo opremljeno s
kanalizacijo. Komunalne odpadne vode so bile večinoma spe‑
ljane v greznice, pri nekaterih starejših kmečkih objektih pa v
gnojnične jame. Obstoječe primarno kanalizacijsko omrežje,
na katerega se priključuje kanalizacija Jugorje, se nahaja v
naselju Gabrje.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 8/09 ZPNačrt‑A), 29. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08,
79/09), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavb‑
nih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za
odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter
16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 96/08 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto
na 27. seji dne 28. 1. 2010 sprejel

6. člen
(Predvidena komunalna oprema)
Na obravnavanem območju urejanja je narejena nova
fekalna kanalizacija. Podrobnosti so navedene v projektu
PGD/PZI »Kanalizacija v naseljih Jugorje in Kandija v KS
Gabrje«, ki ga je izdelalo podjetje Acer Novo mesto, d.o.o.,
Šentjernejska cesta 43, 8000 Novo mesto, pod št. PR‑R//2006,
v januarju 2007.

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje opremljanja »Kanalizacija Jugorje«

III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih
zemljišč za območje »Kanalizacija Jugorje« (v nadaljevanju:
program opremljanja).
2. člen
(Vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se opredeli gradnja gospo‑
darske javne infrastrukture, določi obračunsko območje, roke
gradnje, finančno konstrukcijo opremljanja in z izračunom po‑
vezane parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za
plačilo komunalnega prispevka.
Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
– prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
– terminski plan izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka,
– grafične priloge.

7. člen
(Obračunsko območje investicije)
Obračunsko območje investicije tako za novo kot za ob‑
stoječo komunalno opremo je eno samo in obsega celotno
območje opremljanja iz 4. člena tega odloka.
8. člen
(Skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni stroški za gradnjo nove komunalne opreme, ki
odpadejo na območje, znašajo 355.716,99 EUR po cenah v
januarju 2010 in obsegajo stroške izvedbenih del, projektne do‑
kumentacije, nadzora pri gradnji in varstva pri delu. Obračunski
stroški nove komunalne opreme so znižani za sredstva prora‑
čuna Mestne občine Novo mesto in znašajo 35.166,23 EUR
za novo komunalno opremo. Obračunski stroški za obstoječo
komunalno opremo znašajo 18.623,19 EUR.
9. člen
(Financiranje predvidene investicije)
Finančna sredstva za izvedbo predvidene komunalne
opreme na območju opremljanja sta zagotavljali Služba Vlade
RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) in
Mestna občina Novo mesto.
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Tabela: Viri financiranja
Viri financiranja
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR)
Mestna občina Novo mesto
– iz proračuna
– lastniki obstoječih objektov
◦ komunalni prispevek za novo komunalno opremo
◦ komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo (primarna kanalizacija)
– investitorji bodočih objektov v območju opremljanja
◦ komunalni prispevek za novo komunalno opremo
◦ komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo (primarna kanalizacija)
Skupaj
Mestni občini Novo mesto ni treba zagotavljati več nobe‑
nih sredstev za izgradnjo navedene kanalizacije, ker so bila ta
že zagotovljena.
10. člen
(Terminski plan)
Izgradnja kanalizacije v naselju Jugorje je zaključena,
uporabno dovoljenje je pridobljeno in s tem v zvezi niso pred‑
videne več nobene aktivnosti.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
(Merila za odmero komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se obračuna po formuli:
KPij = (Aparcela x Cpij x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KPij =

znesek dela komunalnega prispevka, ki pri‑
pada posamezni vrsti komunalne opreme na
posameznem obračunskem območju
Aparcela = površina parcele
Cpij =
obračunski stroški, preračunani na m2 parcele
na obračunskem območju za posamezno vr‑
sto komunalne opreme
Dp =
delež parcele pri izračunu komunalnega pri‑
spevka
Ctij =
obračunski stroški, preračunani na m2 neto
tlorisne površine objekta na obračunskem
območju za posamezno vrsto komunalne
opreme
Atlorisna = neto tlorisna površina
Dt =
delež neto tlorisne površine objekta pri izraču‑
nu komunalnega prispevka
Kdejavnost =faktor dejavnosti
i=
posamezna vrsta komunalne opreme
j=
posamezno obračunsko območje.
Komunalni prispevek je seštevek izračunanih komunalnih
prispevkov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture tako
za novo kot za obstoječo komunalno infrastrukturo.
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega
prispevka določa,
– da je razmerje med merilom parcele in merilom neto
tlorisne površine Dpi: Dti = 0,3: 0,7
– da je faktor dejavnosti za:
– enostanovanjske stavbe (CC‑SI: 1110) 1,00
– dvostanovanjske stavbe (CC‑SI: 1121) ter upravne in
pisarniške stavbe (CC‑SI: 122) 1,15

Znesek v EUR
267.840,95
87.876,04
34.086,62
43.129,29
28.201,67
14.927,62
10.660,13
6.964,56
3.695,57
355.716,99

– za stavbe splošnega družbenega pomena (CC‑SI: 126)
in nestanovanjske kmetijske stavbe (CC‑SI: 1271) 0,70
– vse ostale stavbe 1,30.
V primeru, da objekt nima določene parcele, se uporablja
5. člen Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka
(Uradni list RS, št. 95/07), ki pravi, da če parcela ni določena,
se upošteva stavbišče x 1,5.
12. člen
(Stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka
za investicijo v predvideno komunalno infrastrukturo)
Obračunski stroški investicije iz 8. člena odloka, preraču‑
nani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov
za posamezno vrsto komunalne infrastrukture na obračunskem
območju, se razberejo iz tabele:
Tabela: Obračunski stroški na enoto za novo in obstoječo
infrastrukturo
Infrastruktura
Cp(ij) (EUR/m2)
Nova kanalizacija
3,309
Obstoječe kanalizacijsko
omrežje
1,957

Ct(ij) (EUR/m2)
6,699
3,370

Navedeni stroški veljajo na datum januar 2010 in se jih
ob izdaji odločbe ustrezno revalorizira za obdobje od januarja
2010 do dne izdaje odločbe.
13. člen
(Indeksiranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob
uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto,
ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodar‑
ske zbornice Slovenije pod »Gradbena dela – ostala nizka
gradnja«.
14. člen
(Oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
Zavezanec lahko za znižanje odmerjenega komunalnega
prispevka uveljavlja krajevni samoprispevek, ki ga je plačeval
v letih 2004–2009 za namen izgradnje kanalizacije v krajevni
skupnosti Gabrje. Glede na potrjeno novelacijo investicijske‑
ga programa »Investicije v lokalno infrastrukturo in društvene
dejavnosti v KS Gabrje« iz septembra 2007 se pri odmeri ta‑
kemu zavezancu plačan samoprispevek prizna kot že plačan
komunalni prispevek v višini 50% plačanega samoprispevka
pod pogojem, da:
– dokaže, da je krajevni samoprispevek plačeval v obmo‑
čju, kjer se nahaja objekt, za katerega se komunalni prispevek
odmerja,
– priloži k vlogi za odmero komunalnega prispevka potr‑
dila o plačanem krajevnem samoprispevku s strani delodajalca
ali iz dohodninske odločbe.
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Znižanje skupnega komunalnega prispevka lahko uvelja‑
vljajo vsi, ki so plačevali samoprispevek in imajo na objektu, ki
je predmet odmere komunalnega prispevka, prijavljeno stalno
prebivališče.
V primeru, da znesek komunalnega prispevka po odločbi
presega znesek znižanj, mora zavezanec razliko še doplačati.
V primeru, da je znesek komunalnega prispevka nižji od zneska
znižanj, se razlike ne vrača.
V primeru odmere komunalnega prispevka za priključitev
obstoječih objektov na kanalizacijsko omrežje lahko občina
na vlogo lastnika nepremičnine, ki dokaže, da je upravičen
do prejemanja denarne socialne pomoči na podlagi Zakona o
socialnem varstvu, zadrži plačilo komunalnega prispevka, kar
se uredi s pogodbo, ki jo skleneta občina in lastnik.
Komunalni prispevek se za priključitev obstoječih objektov
na kanalizacijsko omrežje lahko odmeri kot obročno plačilo,
vendar se mora investitor o tem odločiti že ob vlogi za odmero
komunalnega prispevka. Plačilo je možno v največ štirih me‑
sečnih obrokih.
VI. KONČNE DOLOČBE
15. člen
(Dostop do podatkov)
Program opremljanja, vključno s prilogami, je na vpogled
na sedežu Mestne občine Novo mesto.
16. člen
(Veljavnost)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35112-14/2010
Novo mesto, dne 28. januarja 2010

Št.

Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Ura‑
dni list RS, št. 32/93, 30/98 in 120/06), Zakona o prekrških
ZP‑1‑UPB4 (Uradni list RS, št. 3/07, 17/08, 21/08 in 108/09) in
Statuta Mestne občine Novo mesto MONM‑UPB‑2 (Uradni list
RS, št. 96/08) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na
27. seji dne 28. 1. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o komunalnih taksah
v Mestni občini Novo mesto
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o komunalni
taksah v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 44/02,
89/04, 31/05 in 95/07 – v nadaljnjem besedilu: odlok).
2. člen
Spremeni se 10. člen, tako da se doda novi odstavek:
»(4) Ne glede na določila tretje alineje tega člena se ta‑
kso za uporabo javne površine v primeru izvajanja gradbenih
del plača najkasneje v roku osmih dni po prejemu soglasja ali
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3. člen
Spremeni se 16. člen, tako da se črta drugi odstavek
tega člena.
4. člen
Tarifna št. 3.4
Spremeni se taksni predmet pod tarifno št. 3.4, in sicer
se po novem glasi:
Tarifna
št.

Opis taksnega predmeta

Število
točk/leto

3.4

Letna taksa za uporabo avtotaksi
postajališč za prvo vozilo pri opravljanju
dejavnosti v Mestni občini Novo mesto
(MONM)    

6000

3.4.1

Letna taksa za uporabo avtotaksi
postajališč za vsako naslednje vozilo pri
opravljanju dejavnosti v MONM

3000

V pojasnilih k tarifni številki 3 se doda šesti odstavek, ki
se glasi:
Če je pri izračunu takse za tarifno številko 3.2.6 znesek
takse manjši od 50 EUR, se taksnemu zavezancu obračuna
minimalno takso v višini 50 EUR.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2009
Novo mesto, dne 28. januarja 2010
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

419.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o komunalnih taksah v Mestni občini Novo
mesto

Stran

dovoljenja pristojnega organa za postavitev oziroma uporabo
določenega taksnega predmeta.«

Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

418.
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Sklep o razveljavitvi programa priprave
Občinskega lokacijskega načrta Otočec Šentpeter

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 96/08 – uradno prečiščeno besedilo 2) je
župan Mestne občine Novo mesto sprejel

SKLEP
o razveljavitvi programa priprave Občinskega
lokacijskega načrta Otočec - Šentpeter
1. člen
Razveljavi se program priprave Občinskega lokacijskega
načrta Otočec ‑ Šentpeter, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 90/04.
2. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati z dnem objave. Sklep se objavi tudi v svetovnem
spletu.
Št. 350-05-8/2004
Novo mesto, dne 2. februarja 2010
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

Stran
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PODČETRTEK

420.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola
Podčetrtek

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (16/07 – UPB5, 36/08 in 58/09) in
17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06,
92/06, 5/07 in 75/09) je Občinski svet Občine Podčetrtek na
27. redni seji dne 4. 2. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Podčetrtek
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Podčetrtek (Uradni list RS, št. 59/96,
72/98, 123/03 in 42/07) se četrti odstavek 2. člena spremeni
tako, da se glasi:
»V sestavo OŠ Podčetrtek sodijo:
– Matična osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta 66, Pod‑
četrtek,
– Podružnična osnovna šola Pristava pri Mestinju, Prista‑
va pri Mestinju 27, Pristava pri Mestinju,
– Vrtec Podčetrtek, Trška cesta 67, Podčetrtek, z oddelki
v Podčetrtku in Pristavi pri Mestinju«.
2. člen
Drugi odstavek 15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja
– pet predstavnikov delavcev in
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet občine
Podčetrtek.
Predstavnike delavcev se voli izmed delavcev matične
osnovne šole, podružnične osnovne šole in vrtca, in sicer:
– iz matične osnovne šole Podčetrtek tri člane,
– iz podružnične osnovne šole Pristava pri Mestinju enega
člana,
– iz vrtca enega člana.
V svetu zavoda so zastopani starši tako, da je po eden
predstavnik iz matične osnovne šole, podružnične osnovne
šole in vrtca.
Predstavnike delavcev izvolijo zaposleni na tajnih volitvah
po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok. Pred‑
stavnike staršev pa volijo starši na svetih staršev«.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0202/2010
Podčetrtek, dne 5. februarja 2010
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

421.

Sklep o ukinitvi javnega dobra na
nepremičnini parc. št. 600/12, k.o. Podčetrtek,
in o zamenjavi predmetne nepremičnine za
nepremičnino parc. št. 323/26, k.o. Podčetrtek,
in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni
nepremičnini

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni
list RS, št. 66/06, 92/06, 5/07 in 75/09) je Občinski svet Občine
Podčetrtek na 27. redni seji dne 4. 2. 2010 sprejel
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SKLEP
o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc.
št. 600/12, k.o. Podčetrtek, in o zamenjavi
predmetne nepremičnine za nepremičnino parc.
št. 323/26, k.o. Podčetrtek, in o ustanovitvi
javnega dobra na predmetni nepremičnini
I
Ukine se javno dobro na nepremičnini parc. št. 600/12 –
cesta v izmeri 55 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku
št. 373, k.o. Podčetrtek, in se zamenja za nepremičnino parc.
št. 323/26 – dvorišče v izmeri 70 m2, ki je vpisana v zemljiško‑
knjižnem vložku št. 65, k.o. Podčetrtek, last Renier Cvetke,
stanujoč Trška cesta 4, p. Podčetrtek, v deležu 1/1 in bo po
zamenjavi v lasti Občine Podčetrtek.
II
Nepremičnina, parc. št. 600/12, k.o. Podčetrtek, ki ni
več v funkciji javnega dobra, ker v naravi po parceli ne poteka
več cesta, se zamenja za nepremičnino parc. št. 323/26, k.o.
Podčetrtek, iz razloga, ker v naravi predstavlja že zgrajen in‑
frastrukturni objekt – cesto.
III
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Podčetrtek,
se na nepremičnini, parc. št. 323/26, k.o. Podčetrtek, ki bo vpi‑
sana v nov zemljiškoknjižni vložek v k.o. Podčetrtek, ustanovi
javno dobro.
IV
Zamenjava nepremičnin bo izvedena po postopku in na
način, ki ga določajo predpisi. Cena za predmetne nepremič‑
nine bo določena na osnovi cenitve sodnega izvedenca in
cenilca.
V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0207/2010
Podčetrtek, dne 5. februarja 2010
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

POLJČANE
422.

Odlok o proračunu Občine Poljčane za leto
2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura‑
dni list RS, št. 94/07 – ZLS – UPB2, 76/08, 100/08 in 79/09),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99
– ZJF in vse sledeče spremembe) in 100. člena Statuta Obči‑
ne Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07) je Občinski svet Občine
Poljčane na 26. redni seji dne 2. 2. 2010 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Poljčane za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za občino Poljčane za leto 2010 do‑
ločajo proračun, postopki izvrševanja proračuna, posebnosti
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Št.

upravljanja in prodaje stvarnega in finančnega premoženja ter
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na
ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat‑
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do‑
loča v naslednjih zneskih:
Konto

70
700
703
704
71
710
711
712
713
714
72
720
722
74
740

40
400
401
402
403
409
41
410
411
412
413
42
420
43
431
432

OPIS
A BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)
Davki na dohodek in dobiček
Davki na premoženje
Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
Takse in pristojbine
Denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI (40+41+42+43)
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
Izdatki za blago in storitve
Plačila domačih obresti
Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
Subvencije
Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki
Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

Proračun
leta 2010

4.647.248
3.143.079
2.921.129
2.475.429
232.500
213.200
221.950
156.000
2.850
1.500
1.100
60.500
421.019
18.000
403.019
1.083.150
1.083.150
5.110.980
1.072.690
265.280
41.780
696.077
19.780
49.773
1.162.017
11.000
688.378
147.554
315.085
2.751.520
2.751.520
124.753
75.000
49.753

75
750

50
500
550
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III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLAJ) = (I.‑II.)
III./1 PRIMARNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
((I.‑7102)‑(II.‑403‑404)
III./2 TEKOČI PRESEŽEK
(PRIMANKLJAJ) ((70+71)‑(40+41))
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA KAPIT.
DELEŽEV
Prejeta vračila danih posojil
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV
C. RAČU FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA
Odplačilo domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VII)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.‑VIII‑IX.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
KONEC PRETEKLEGA LETA
(31. 12. 2009)

Stran
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–463.732
–450.652
908.372
0
0
0
0
200.000
200.000
59.305
59.305
–323.037
140.695
463.732
323.037

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposre‑
dnih proračunskih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje
programske dele: področja proračunske porabe, glavne pro‑
grame in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo
izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Odlok je objavljen v Uradnem listu RS na nivoju pod‑
skupine kontov. Posebni del proračuna do ravni proračunskih
postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k
temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Poljčane –
www.poljcane.si.
Načrt razvojnih programov odraža razvojno politiko ob‑
čine na področju investicijskih izdatkov občine in državnih
pomoči za naslednja štiri leta (od 2010 do 2013). V načrt
razvojnih programov v občini so vključeni vsi izdatki za nakup
opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev neposre‑
dnih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna oziroma
vsi investicijski odhodki in investicijski transferi. Načrt razvojnih
programov v okviru sestavljajo investicijski projekti, investicije
manjših vrednosti in investicijsko vzdrževanje.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
4. člen
Namenski prejemki proračuna občine so poleg prihod‑
kov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF
štejejo tudi prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za
določene namene, prihodki iz naslova okoljske dajatve onesna‑
ževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki iz naslova
okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja
odpadnih vod, prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o
varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ko‑
munalni prispevek, vrnjena sredstva vlaganj v JTO ter sredstva

Stran
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za odpravo plačnih nesorazmerij po Zakonu o sistemu plač v
javnem sektorju.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek,
ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni
izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta nepo‑
srednega uporabnika in proračuna.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spreje‑
ti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu med
proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja pro‑
računske porabe proračuna odloča župan, v višini največ 20%
sredstev na posameznih področjih porabe.
Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in
konec leta z zaključnim računom, poroča občinskemu svetu o
veljavnem proračunu za leto 2010 in njegovi realizaciji.
6. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo‑
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi‑
cijske odhodke, investicijske transfere, ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
– v letu 2010 70% navedenih pravic porabe in
– ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo‑
rabnike, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 20% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporab‑
nika.
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve‑
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih porabnikov.
7. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu ra‑
zvojnih programov. Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih
programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
8. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko
rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 0,5%
iz naslova prihodkov občine iz dohodnine in 16% DPO. Del
sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno
pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra‑
ve, o uporabi sredstev proračunske rezerve, za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF, odloča župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan v letu 2010 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do
občine, in sicer največ do skupne višine 210 eurov.

Uradni list Republike Slovenije
10. člen
Župan sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja za
nepremičnine do vključno vrednosti 9.000 eurov in za nepre‑
mičnine, za katere občina uveljavlja predkupno pravico ter o
tem obvesti občinski svet ob zaključnem računu.
Za nepremičnine iz prejšnjega odstavka je župan poobla‑
ščen tudi za podpis pogodbe.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov iz‑
vrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina
likvidnostno zadolži do višine 5% sprejetega proračuna.
O obsegu poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Polj‑
čane, v vsakem posamičnem primeru odloča občinski svet.
12. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra‑
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži do
višine 200.000 eurov, in sicer za financiranje investicije izven
nivojskega prehoda v centru Poljčan.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Poljčane v letu
2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 013-0004/2010-1-501
Poljčane, dne 2. februarja 2010
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

POSTOJNA
423.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev občinskega podrobnega
prostorskega načrta Postojnska jama

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09, v nadaljevanju: ZPNačrt)
in 30. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07)
župan Občine Postojna sprejme

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
občinskega podrobnega prostorskega načrta
Postojnska jama
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo ureditvenega
načrta
Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega pro‑
storskega načrta Postojnska jama (v nadaljevanju: OPPN PJ)
se pripravljajo na pobudo investitorja Mobitel d.d.

Uradni list Republike Slovenije
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na možnost ume‑
stitve bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim
storitvam, ki je trenutno veljavni OPPN PJ ne omogoča. Na ob‑
stoječem objektu hotela Jama na parc. št. 1592/2, k.o. Postoj‑
na, se nahaja delujoča bazna postaja, katere pa po predvideni
odstranitvi hotela ne bo mogoče ponovno postaviti, ker veljavni
OPPN PJ ne omogoča postavitve baznih postaj in določa, da se
novogradnje, rekonstrukcije in priključke telekomunikacijskega
omrežja zgradi v podzemni oziroma kabelski izvedbi. Namen
sprememb in dopolnitev akta je, da se vzpostavi podlago za
postavitev bazne postaje v območju predvidene novogradnje
hotelskega kompleksa.
2. Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev je
55., 57. in 61.a člen ZPNačrt, Odlok o Srednjeročnem pla‑
nu Občine Postojna za obdobje 1986–1990 (Uradne objave,
št. 15/87, 3/88, 1/89, 14/89, Uradni list RS, št. 30/95, 4/97, 9/98,
86/99, 23/00, 110/00, 17/01, 78/04), v nadaljevanju: Srednje‑
ročni plan, ter Odlok o Dolgoročnem planu Občine Postojna
za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 8/89, Uradni list
RS, št. 25/93, 30/95, 4/97, 9/98, 86/99, 23/00, 110/00, 17/01,
78/04), v nadaljevanju: Dolgoročni plan.
Zakon o spremembah in dopolnitvah ZPNačrt omogoča
izvedbo skrajšanega postopka, če gre za spremembe in do‑
polnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta in če
gre za posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovi‑
tost načrtovanih prostorskih ureditev. OPPN PJ je občinski
podrobni prostorski akt, njegove spremembe pa predvidevajo
umestitev bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacij‑
skim storitvam, ki na tem območju sicer že deluje, sprememba
prostorskega akta pa bo omogočila nadaljnje funkcioniranje
objekta bazne postaje v primeru novih prostorskih ureditev,
kar po trenutno veljavnem aktu ni mogoče. Predvideni poseg
ne vpliva na celovitost prostorske ureditve ter rabo sosednjih
zemljišč in objektov.
3. Območje in vsebina sprememb in dopolnitev
Območje sprememb in dopolnitev OPPN PJ obsega ure‑
ditveno enoto UE‑H, kjer je predvidena novogradnja hotelskega
kompleksa. Na tem območju se preveri in predvidi možnost
umestitve bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacij‑
skim storitvam.
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili ZPNa‑
črt in spremljajočimi predpisi. Kolikor se bo v postopku priprave
izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se
bodo te pripravile tekom postopka. Strokovne podlage na pod‑
lagi svojih področnih predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja
prostora za področje svoje pristojnosti.
Roki za pripravo
OPPN PJ se pripravlja po skrajšanem postopku, pri čemer
je predvideni rok za pridobitev smernic in mnenj 15 dni, med‑
tem ko je za trajanje javne razgrnitve akta predvidenih 30 dni.
4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki
sodelujejo pri pripravi
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi spre‑
memb in dopolnitev, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48,
1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
Metelkova 4, Ljubljana,
– Zavod RS za ohranjanje narave, OE Nova Gorica, De‑
lpinova 16, Nova Gorica,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje,
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Sektor za vodno
gospodarstvo, Pristaniška 12, 6000 Koper,
– Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, Sežana,
– drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku
priprave izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni,
oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.

Št.
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Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v
15 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri
čemer pa morajo biti upoštevane vse zahteve, ki jih za načrto‑
vanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi
in drugi pravni akti.
5. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
Sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev OPPN PJ
in potrebnih strokovnih podlag zagotovi pobudnik. Občina Po‑
stojna kot pripravljavec zagotovi strokovne kadre za vodenje
postopka priprave akta.
6. Veljavnost sklepa o pričetku
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Objavi se tudi na spletni strani Občine
Postojna.
Št. 3505-9/2009-4
Postojna, dne 4. februarja 2010
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

RAVNE NA KOROŠKEM
424.

Odlok o ukinitvi Odloka o plačilu takse
za reprodukcijo na področju vodooskrbe
na območju Občine Ravne na Koroškem

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura‑
dni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), 34. člena
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 108/09) in 16. člena Statuta Občine Ravne
na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99 … 23/07) je Občinski
svet Občine Ravne na Koroškem na 30. redni seji dne 28. 1.
2010 sprejel

ODLOK
o ukinitvi Odloka o plačilu takse za reprodukcijo
na področju vodooskrbe na območju Občine
Ravne na Koroškem
(Uradni list RS, št. 62/07)
1. člen
Ukine se Odlok o ukinitvi Odloka o plačilu takse za repro‑
dukcijo na področju vodooskrbe na območju Občine Ravne na
Koroškem (Uradni list RS, št. 62/07).
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2010.
Št. 354-0002/2010-02001
Ravne na Koroškem, dne 28. januarja 2010
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.

425.

Odlok o ukinitvi Odloka o plačilu takse
za obremenjevanje tal na območju Občine
Ravne na Koroškem

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura‑
dni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), 34. člena
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja
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(Uradni list RS, št. 108/09) in 16. člena Statuta Občine Ravne
na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99 … 23/07) je Občinski
svet Občine Ravne na Koroškem na 30. redni seji dne 28. 1.
2010 sprejel

ODLOK
o ukinitvi Odloka o plačilu takse
za obremenjevanje tal na območju Občine Ravne
na Koroškem
(Uradni list RS, št. 46/08)

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 6030-0001/2010-03101
Ravne na Koroškem, dne 28. januarja 2010
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.

1. člen
Ukine se Odlok o ukinitvi Odloka o plačilu takse za obre‑
menjevanje tal na območju Občine Ravne na Koroškem (Ura‑
dni list RS, št. 46/08).
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2010.
Št. 354-0002/2010-02001
Ravne na Koroškem, dne 28. januarja 2010
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.

426.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Glasbena šola Ravne
na Koroškem

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 … 127/06 – ZJZP), 41. in 46. člena Zakona o orga‑
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09) ter 16. člena Statuta Občine
Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99 … 23/07) je Ob‑
činski svet Občine Ravne na Koroškem na 30. redni seji dne
28. 1. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Glasbena šola Ravne na Koroškem
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se uskladijo posamezna določila Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Ravne na Koroškem
(Uradni list RS, št. 30/04 … 46/08).
2. člen
(sestava sveta zavoda)
Prvi odstavek 15. člena odloka se spremeni tako, da se

glasi:

»Svet zavoda sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev in
– trije predstavniki staršev«.
3. člen
(uskladitev sestave svetov)

Uskladitev sestave svetov se opravi v skladu z drugim
odstavkom 12. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 58/09).

427.

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Juričevega Drejčka

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 … 127/06 – ZJZP), 41. in 46. člena Zakona o orga‑
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09) ter 16. člena Statuta Občine
Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99 … 23/07) je Ob‑
činski svet Občine Ravne na Koroškem na 30. redni seji dne
28. 1. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Juričevega Drejčka
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se uskladijo posamezna določila Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega zavoda Osnovne
šole Juričevega Drejčka (Uradni list RS, št. 53/01 … 46/08).
2. člen
(sestava sveta zavoda)
Drugi odstavek 14. člena odloka se spremeni tako, da
se glasi:
»Svet zavoda sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev in
– trije predstavniki staršev«.
3. člen
(uskladitev sestave svetov)
Uskladitev sestave svetov se opravi v skladu z drugim
odstavkom 12. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 58/09).
4. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 6030-0001/2010-03101
Ravne na Koroškem, dne 28. januarja 2010
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.

Uradni list Republike Slovenije
428.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Koroški jeklarji

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 … 127/06 – ZJZP), 41. in 46. člena Zakona o orga‑
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09) ter 16. člena Statuta Občine
Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99 … 23/07) je Ob‑
činski svet Občine Ravne na Koroškem na 30. seji dne 28. 1.
2010 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Koroški jeklarji
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se uskladijo posamezna določila Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega zavoda Osnovne
šole Koroški jeklarji (Uradni list RS, št. 79/04 … 46/08).
2. člen
(sestava sveta zavoda)
Drugi odstavek 16. člena odloka se spremeni tako, da
se glasi:
»Svet zavoda sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev in
– trije predstavniki staršev«.

Št.

2. člen
(sestava sveta zavoda)
Drugi odstavek 16. člena odloka se spremeni tako, da
se glasi:
»Svet zavoda sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev in
– trije predstavniki staršev«.
3. člen
(uskladitev sestave svetov)
Uskladitev sestave svetov se opravi v skladu z drugim
odstavkom 12. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 58/09).
4. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 6030-0001/2010-03101
Ravne na Koroškem, dne 28. januarja 2010
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.

430.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 6030-0001/2010-03101
Ravne na Koroškem, dne 28. januarja 2010
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.

429.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Prežihovega Voranca

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 … 127/06 – ZJZP), 41. in 46. člena Zakona o orga‑
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09) ter 16. člena Statuta Občine
Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99 … 23/07) je Ob‑
činski svet Občine Ravne na Koroškem na 30. seji dne 28. 1.
2010 sprejel
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1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se uskladijo posamezna določila Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega zavoda Osnovne
šole Prežihovega Voranca (Uradni list RS, št. 71/96 … 46/08).

3. člen

(uveljavitev odloka)

Stran

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Prežihovega Voranca

(uskladitev sestave svetov)
Uskladitev sestave svetov se opravi v skladu z drugim
odstavkom 12. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 58/09).
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Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
javnega Vrtca Ravne na Koroškem

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 … 127/06 – ZJZP), 41. in 46. člena Zakona o orga‑
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09) ter 16. člena Statuta Občine
Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99 … 23/07) je Ob‑
činski svet Občine Ravne na Koroškem na 30. seji dne 28. 1.
2010 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega Vrtca
Ravne na Koroškem
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se uskladijo posamezna določila Odloka o
ustanovitvi javnega Vrtca Ravne na Koroškem (Uradni list RS,
št. 67/00 … 46/08).

glasi:

2. člen
(sestava sveta zavoda)
Drugi odstavek 7. člena odloka se spremeni tako, da se
»Svet zavoda sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev in
– trije predstavniki staršev«.

Stran
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(uskladitev sestave svetov)
Uskladitev sestave svetov se opravi v skladu z drugim
odstavkom 12. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 58/09).
4. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 6030-0001/2010-03101
Ravne na Koroškem, dne 28. januarja 2010
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.

431.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ureditvi cestnega prometa v Občini Ravne
na Koroškem

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07), Zakona o varnosti v cestnem prometu (Uradni
list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo in naslednji),
17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 in nasle‑
dnji) in 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni
list RS, št. 49/99 in naslednji) je Občinski svet Občine Ravne na
Koroškem na 30. redni seji dne 28. 1. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi
cestnega prometa v Občini Ravne na Koroškem
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o ureditvi
cestnega prometa v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list
RS, št. 96/01, v nadaljevanju: odlok).
2. člen
29. člen odloka se spremeni in na novo glasi:
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajajo:
– inšpektor za ceste nadzoruje cestno prometno signali‑
zacijo, stanje in vzdrževanje cest in objektov na njih, izvajanje
del na javnih prometnih površinah v skladu z zakonom in tem
odlokom;
– občinski redarji nadzirajo izvajanje določil odloka v skladu
z delovnim področjem in nalogami, določenimi v Zakonu o občin‑
skem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06), predvsem pa:
– o prepovedi parkiranja na javnih površinah, name‑
njenih pešcem, na zelenicah in parkih, pred vhodi v stavbe in
garaže, na dovozih do stavb, na avtobusnih postajališčih, na
prostorih, določenih za razkladanje dostavnih vozil, ob dovo‑
zih in izvozih iz gradbišč, na ali pred komunalnimi napravami
(hidranti, jaški, kontejnerji za odpadke, prometnimi zaporni‑
cami),
– o parkiranju na rezerviranih mestih,
– o spoštovanju določil o dostavi blaga,
– o izvajanju del na javnih prometnih površinah,
– o posebni uporabi površin za javne prireditve,
– nadzirajo upravljavce parkirnih prostorov;
– medobčinski inšpektorat;
– upravljavci javnih parkirnih prostorov nadzirajo izvajanje
reda na javnih parkirnih prostorih, za katere imajo pooblastila
župana občine;
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– upravljavec zaprtega parkirnega prostora izvaja kon‑
trolo vhoda in izhoda in nespoštovanje predpisov v zvezi s
tem.
3. člen
31. člen odloka se spremeni in na novo glasi:
Z globo se kaznuje za prekršek:
– pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi
s samostojnim opravljanjem dejavnosti s 630 €,
– odgovorna oseba pravne osebe z 250 €,
– če kot vzdrževalec javnih prometnih površin ne ravna
po določilih 4. člena tega odloka,
– če si ne pridobi dovoljenja za izredni dovoz ali dovoljenja ne
postavi na vidno mesto v skladu z 11. členom tega odloka,
– če čiščenje in pranje javnih prometnih površin ter odvoz ko‑
munalnih in drugih odpadkov ne poteka v skladu s 25. členom
tega odloka.
4. člen
32. člen odloka se spremeni in na novo glasi:
Z globo 65 € se kaznuje posameznika, če stori prekršek:
– če ne parkira tovornega vozila ali avtobusa v skladu z
20. členom tega odloka,
– če pri dostavi blaga ne upošteva določil 21. člena tega
odloka,
– če dostava ne poteka v skladu z 22. členom tega od‑
loka.

glasi:

6. člen
Prvi odstavek 33. člena odloka se spremeni in na novo

Z globo 50 € se kaznuje posameznik, če stori prekršek:
– če zlorabi (posoja) abonmajske kartice v skladu z
19. členom tega odloka,
– če ne plača parkirnine po določilih 19. člena tega od‑
loka,
– če neopravičeno parkira vozilo na rezerviranih parkirnih
površinah za invalide.
7. člen
34. člen odloka se spremeni in na novo glasi:
Z globo 40 € se kaznuje posameznika, če stori prekršek;
– če se vozi s kolesom v območju za pešce tam, kjer to
ni določeno s prometno signalizacijo (drugi odstavek 8. člena
tega odloka),
– če parkira vozilo na prepovedanih mestih iz 13. člena
tega odloka,
– če neopravičeno parkira na rezerviranih parkirnih povr‑
šinah, kot to določa 16. člen tega odloka,
– če ne označi vozila s parkirnim listkom ali parkirno uro,
ali ju ne postavi na vidno mesto v vozilu – sprednji levi del ve‑
trobranskega stekla – v skladu z 19. členom tega odloka,
– če krši parkirni režim, določen skladno s sklepom občin‑
skega sveta (tretji odstavek 19. člena tega odloka).
8. člen
Do vzpostavitve občinskega redarstva opravlja naloge iz
druge alineje drugega odstavka 29. člena odloka pooblaščena
oseba občinske uprave.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Ravne na Koroškem, dne 28. januarja 2010
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.

Uradni list Republike Slovenije
432.

Sklep o uvedbi časovno omejenega parkiranja
– modre cone na urejenih parkiriščih
v mestnem jedru – Trgu svobode na Ravnah
na Koroškem

Občinski svet Občine Ravne na Koroškem izdaja na pod‑
lagi 7. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list
RS, št. 39/99 in naslednji), 15. člena Zakona o varnosti ce‑
stnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno
besedilo in naslednji) in 15., 16. in 19. člena Odloka o ureditvi
cestnega prometa v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list
RS, št. 96/01)
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SEVNICA
433.

Sklep o pripravi občinskega podrobnega
prostorskega načrta za most čez reko Savo
pri naselju Log

Na podlagi 36. in 57. člena Zakona o prostorskem na‑
črtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO‑1B; v
nadaljevanju: ZPNačrt), sklepa Vlade Republike Slovenije
št. 35001‑2/2008/8 ter 9. in 37. člena Statuta Občine Sevnica
(Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je župan Občine Sevnica
sprejel

SKLEP
o uvedbi časovno omejenega parkiranja – modre
cone na urejenih parkiriščih v mestnem jedru –
Trgu svobode na Ravnah na Koroškem

SKLEP
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega
načrta za most čez reko Savo pri naselju Log

1. člen
S tem sklepom se določa ureditev parkirnega reda na
parkiriščih v mestnem jedru – Trgu svobode na Ravnah na
Koroškem.

(splošno)

2. člen
Območje časovno omejenega parkiranja – modre cone
zajema:
– parkirišča v mestnem jedru – Trgu svobode na Ravnah
na Koroškem.
Območje iz prejšnjega odstavka se označi z ustrezno
prometno signalizacijo.
3. člen
Območje časovno omejenega parkiranja, definirano v
2. členu tega sklepa, je namenjeno parkiranju osebnih vozil
in manjših kombiniranih vozil. Traktorjem, tovornim in drugim
večjim vozilom, razen dostavnim vozilom, je parkiranje prepo‑
vedano.
4. člen
Na območju iz prvega odstavka 2. člena tega sklepa se
vzpostavi naslednji režim parkiranja:
Za osebna vozila in manjša kombinirana vozila velja ča‑
sovno omejeno parkiranje – parkirni režim modre cone. Časov‑
no omejeno parkiranje je dovoljeno samo eno uro, brez plačila
parkirnine. Nad eno uro parkiranje ni dovoljeno.
Režim modre cone velja od ponedeljka do petka od 6. ure
zjutraj do 16. ure popoldan in ob sobotah od 6. ure do 12. ure.
Ob nedeljah in praznikih ni omejitve parkiranja.
5. člen
Za režim časovno omejenega parkiranja mora biti v vozilu,
na polici pred voznikovim sedežem, parkirna ura oziroma na
drug ustrezen način označen čas začetka parkiranja.
6. člen
Za nadzor nad izvajanjem parkirnega reda po tem sklepu
je zadolženo občinsko redarstvo.
Do vzpostavitve službe občinskega redarstva je za nadzor
odgovorna pooblaščena oseba s strani župana.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Ravne na Koroškem, dne 28. januarja 2010
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.

1. člen
S tem sklepom župan Občine Sevnica določa način in
postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega na‑
črta za most čez reko Savo pri naselju Log (v nadaljevanju:
OPPN).
2. člen
(ocena stanja ter razlogi in cilji za pripravo)
Načrtovana mostna povezava Sevnica–Log predstavlja
dodatno premostitev reke Save, s katero bo razbremenjen
trenutno edini most čez Savo pri Boštanju in bo služila kot
vzhodna povezava občinskega upravnega središča ter starega
mestnega jedra na levem bregu Save z razvojem urbanega
prostora na desnem bregu Save. S tem bo omogočena doda‑
tna širitev urbanega središča Sevnice na desni breg Save, pri
čemer bo nova cestna povezava prevzela funkcijo obvozne
ceste. V okviru nove mostne povezave je predvidena še presta‑
vitev regionalne ceste R3‑679 Radeče–Breg–Sevnica–Bresta‑
nica in ukinitev dveh nivojskih železniških prehodov na glavni
železniški progi Zidani Most–Dobova s prestavitvijo R3/679 na
severno stran železniške proge.
Priprava OPPN za novo mostno povezavo Sevnica–Log,
ki predstavlja povezavo dveh državnih cest; glavne G1‑5 na
desnem bregu reke Save in regionalne ceste R3‑679 na levem
bregu, s prehodom preko glavne železniške proge, je utemelje‑
na v Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Sevnica za obdobje od leta 1986
do leta 2000 in družbenem planu Občine Sevnica za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list RS, št. 36/02, 87/04).
Podlaga za umestitev predvidene mostne povezave v planske
sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Sev‑
nica, so bili predlogi iz Projekcije urbanega razvoja – Sevnica v
osrčju voda in gričev (Strokovne podlage za urbanistični načrt,
izdelala: ARHE d.o.o. Ljubljana in SAVAPROJEKT d.d. Krško,
februar 1999.)
Dne 13. 11. 2006 sta Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet in Občina Sevnica podpisali Protokol o ureditvi medse‑
bojnih razmerij pri izgradnji novega mostu preko Save v Logu
pri Sevnici, ter odseka 2D na cesti G1‑5 od brvi na Radni do
odcepa za Lukovec. V protokolu so določene potrebne aktiv‑
nosti in dokumentacija ter opredeljeni viri in deleži financiranja.
Osnova za podpis protokola je bila Idejna študija »Variantne re‑
šitve umestitve dodatne cestno prometne povezave preko Save
v Sevnici« (izdelal: Region d.o.o. Brežice, št. 2340/A‑2004,
november 2004).
Glede na to, da nova mostna povezava posega v območje
Državnega lokacijskega načrta za hidroelektrarno Blanca, je
Vlada Republike Slovenije na pobudo Občine Sevnica, dne
14. 10. 2008 sprejela Sklep št. 35001‑2/2008/8, s katerim je
dala Občini Sevnica soglasje za načrtovanje prostorskih ure‑
ditev lokalnega pomena tj. nove mostne povezave v območju
predmetnega DLN.
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Z OPPN bodo določeni pogoji za pripravo projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo.
Cilji, ki jih bo potrebno doseči z načrtovanjem nove mo‑
stne povezave so:
1. zagotoviti medsebojno povezanost naselij na desnem
bregu Save z urbanim središčem in starim mestnim jedrom
Sevnice na levem bregu Save,
2. omogočiti razvoj mesta Sevnica in njegovo širitev na
desni breg Save,
3. zagotoviti dodatno premostitev Save, ki bo razbremeni‑
la trenutno edini most čez Savo pri Boštanju in bo hkrati lahko
služila kot obvoznica za mestno središče Sevnice,
4. ukiniti nivojske železniške prehode,
5. izboljšati kakovost potovanja, skrajšati potovalne čase
in povečati prometno varnost.
Po določilih ZPNačrt je potrebno za obravnavano ob‑
močje izdelati občinski podrobni prostorski načrt. Pri pripra‑
vi občinskega podrobnega prostorskega načrta je potrebno
upoštevati tudi eventualna druga programska izhodišča, ki se
pojavijo v samem postopku izdelave OPPN.
(okvirno območje obdelave)
Območje OPPN za novo mostno povezavo Sevnica–Log
bo obsegalo območje med starim mestnim jedrom Sevnice na
levem bregu Save in naseljem Log na desnem bregu Save.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
V prvi fazi priprave OPPN bodo povzete že izdelane
idejne zasnove in ostala strokovna gradiva. Na podlagi ana‑
lize stanja prostora, razvojnih možnosti ter ranljivosti prostora
bodo izdelane nove variantne rešitve, ki bodo sledile načrtoval‑
skim ciljem. Vse izdelane variantne rešitve bodo, po pridobitvi
smernic nosilcev urejanja prostora, optimizirane in dopolnjene.
Predlog najustreznejše rešitve bo izbran v skladu z 59. členom
ZPNačrt, 19. členom Pravilnika o vsebini, obliki in načinu pri‑
prave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni
list RS, št. 99/07) ter Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu
priprave državnega prostorskega načrta ter o načinu priprave
variantnih rešitev prostorskih ureditev, njihovega vrednotenja
in primerjave (Uradni list RS, št. 99/07).
Natančnejša vsebina OPPN s predvidenimi ureditvami
bo določena v projektni nalogi, ki bo hkrati s sklepom župana
sestavni del razpisne dokumentacije za izbor izvajalca.
Za pripravo predloga najustreznejše variante bo izdelan
geodetski načrt v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu
(Uradni list RS, št. 40/04) ter vse strokovne podlage, ki jih bo
potrebno zagotoviti za pripravo OPPN.
5. člen
(roki in postopek za pripravo)
Predvideni roki za pripravo predmetnega OPPN so:
Nosilec aktivnosti
pripravljavec
Občina Sevnica
izdelovalec
izdelovalec
pripravljalec

45 dni
30 dni
15 dni

izdelovalec

60 dni

izdelovalec

Nosilec aktivnosti
pripravljalec

Rok
30 dni

Priprava stališč do pripomb
in predlogov

Izdelovalec,
pripravljalec

15 dni

Potrditev stališč

Občinski svet

15 dni

Izdelava predloga OPPN

izdelovalec

30 dni

Pridobitev mnenj in mnenja
MOP o sprejemljivosti vplivov
na okolje

pripravljalec

30 dni
(s CPVO
60 dni)

Sprejem OPPN z odlokom

Občinski svet

Objava Odloka v Uradnem listu pripravljalec
RS

30 dni
15 dni

Predvideni roki so okvirni in se lahko zaradi nepredvidljivih
okoliščin v postopku priprave OPPN spremenijo.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)

3. člen

Faza
Sklep o pričetku postopka in
objava v Uradnem listu RS
Izdelava strokovnih podlag
Izdelava variantnih rešitev
Vrednotenje in primerjava vari‑
antnih rešitev ter izbor najustre‑
znejšega variantnega predloga
Izdelava podrobnejših
strokovnih podlag za predlog
najustreznejše variante
Izdelava dopolnjenega osnutka
OPPN

Faza
Javna razgrnitev in javna
obravnava

Rok
7 dni

40 dni
(s CPVO
90 dni)

V postopku priprave OPPN bodo smernice in mnenja za
načrtovane prostorske ureditve podali sledeči nosilci urejanja
prostora:
1. Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije
za ceste, Območje Novo mesto, Ljubljanska cesta 36, 8000
Novo mesto,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja spodnje Save,
Novi trg 9, 8000 Novo mesto,
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše‑
vanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območ‑
na enota Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje,
5. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje,
Opekarniška cesta 2, 3000 Celje,
6. Zavod za ribištvo Slovenije, Sp. Gameljne 61a, 1211
Ljubljana‑Šmartno,
7. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice,
Cesta bratov Milavcev 61, 8250 Brežice,
8. Telekom Slovenije d.d., Sektor za upravljanje omrežja,
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana,
9. Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
10. Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade
11, 1000 Ljubljana,
11. JP Plinovod d.o.o. Sevnica, Trg svobode 9, 8290
Sevnica,
12. JP Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka
17, 8290 Sevnica,
13. Zavod kabelske televizije NHM Sevnica, Trg svobode
13a, 8290 Sevnica,
14. Občina Sevnica, Oddelek za okolje in prostor, Glavni
trg 19a, 8290 Sevnica,
15. HSE Invest d.o.o., PE Sevnica, Trg svobode 9, 8290
Sevnica,
16. Infra d.o.o., Trg svobode 9, 8290 Sevnica.
Drugi udeleženci:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48,
1000 Ljubljana.
V primeru, da se v postopku priprave OPPN ugotovi, da
je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev
urejanja prostora, se le‑te pridobi v istem postopku.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
V skladu s 7. členom Protokola bosta pripravo strokovnih
podlag in OPPN ter eventualno izdelavo okoljskega poročila
sofinancirala Ministrstvo za promet in Občina Sevnica.
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Sredstva za pripravo strokovnih podlag, OPPN in Okolj‑
skega poročila, ki jih v skladu s Protokolom financira Občina
Sevnica, so zagotovljena v proračunu Občine Sevnica za leto
2010, v okviru proračunske postavke: 16405 – Prostorsko stra‑
teško načrtovanje; konto: 420804 – OPPN most Log.
8. člen
(končna določba)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati z dnem objave.
Št. 3505-0007/2007
Sevnica, dne 4. februarja 2010
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

SEŽANA
434.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi organov skupne občinske uprave

Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura‑
dni list RS, št. 94/07 – ZLS‑UPB2, 76/08, 100/08, 79/09),
16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99,
77/06, 115/07), 16. člena Statuta Občine Hrpelje ‑ Kozina (Ura‑
dni list RS, št. 34/99, 65/02, 24/03, 75/06), 16. člena Statuta
Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) in 16. člena Statuta
Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07), so Občinski svet
Občine Divača na seji dne 29. 1. 2010, Občinski svet Občine
Hrpelje ‑ Kozina na seji dne 3. 12. 2009, Občinski svet Občine
Komen na seji dne 23. 12. 2009 in Občinski svet Občine Seža‑
na na seji dne 17. 12. 2009 sprejeli

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi organov skupne občinske uprave
1. člen
V Odloku o ustanovitvi organov skupne občinske uprave
(Uradni list RS, št. 18/08) se v 2. členu dodata nov tretji in četrti
odstavek, ki se glasita:
»(3) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema spre‑
memb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih
sredstev za delovanje organov skupne občinske uprave, za
kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani občin ustano‑
viteljic.
(4) Župani imenujejo in razrešujejo vodjo posameznega
organa skupne občinske uprave, sprejmejo kadrovski načrt,
program dela in finančni načrt organov skupne občinske upra‑
ve, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih
vprašanj organiziranja in delovanja organov skupne občinske
uprave kot tudi sprejemajo sistemizacijo delovnih mest, in
sicer na predlog vodje posameznega organa skupne občinske
uprave.«
2. člen
V 3. členu se v tretjem odstavku za besedo »Sežana«
doda besedilo »(v nadaljevanju: sedežna občina)«.
3. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Medobčinski inšpektorat in redarstvo ima pečat okro‑
gle oblike. Ob zunanjem robu pečata je napis: Medobčinski in‑
špektorat in redarstvo, v notranjem krogu pa so našteta imena
občin ustanoviteljic.«
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4. člen
V 7. členu se dodata nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) O izločitvi zaposlenega v Medobčinskem inšpektora‑
tu in redarstvu odloča direktor občinske uprave oziroma druga
s strani župana pooblaščena oseba občine, v katere krajevno
pristojnost zadeva spada. V primeru izločitve vodje inšpekto‑
rata in redarstva pa o stvari tudi odloči.«
5. člen
V 8. členu se v prvem odstavku za besedo »občin« doda
besedilo »v skladu z zakonom, ki ureja sistem javnih uslužben‑
cev« šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Delodajalec na predlog vodje inšpektorata in redar‑
stva in po predhodnem soglasju županov občin ter v skladu s
kadrovskim načrtom za Medobčinski inšpektorat in redarstvo,
ki ga soglasno sprejmejo župani občin, in na podlagi spreje‑
tega akta o sistemizaciji delovnih mest, odloča o sklenitvi in
prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v Medobčinskem
inšpektoratu in redarstvu.«
6. člen
Nad 11. členom se doda naslov poglavja, ki se glasi: »5.
Neodvisna komisija«
7. člen
V 12. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Medobčinska notranja revizijska služba ima pečat
okrogle oblike. Ob zunanjem robu pečata je napis: Medobčin‑
ska notranja revizijska služba, v notranjem krogu pa so našteta
imena občin ustanoviteljic.«
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Medobčinska notranja revizijska služba na podlagi
izvedenega revidiranja izdela revizijsko poročilo, katerega po‑
sreduje županu tiste občine, v katero pristojnost zadeva spa‑
da. V primeru izvedenega notranjega revidiranja proračunskih
uporabnikov pa se revizijsko poročilo posreduje predstojnikom
revidiranih proračunskih uporabnikov ter županom občin usta‑
noviteljic.«
8. člen
V 14. členu se v prvem odstavku za besedo »občin«
doda besedilo »v skladu z zakonom, ki ureja sistem javnih
uslužbencev.«
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Delodajalec na predlog vodje medobčinske notranje
revizijske službe in po predhodnem soglasju vseh županov ob‑
čin ter v skladu s kadrovskim načrtom za Medobčinsko notranjo
revizijsko službo, ki ga soglasno sprejmejo župani občin, in na
podlagi sprejetega akta o sistemizaciji delovnih mest, odloča o
sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v Med‑
občinski notranji revizijski službi.«
9. člen
V 16. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Občina Sežana, v kateri je sedež organov skupne ob‑
činske uprave, ima za javne uslužbence zaposlene v njej, sta‑
tus delodajalca. Javni uslužbenci sklenejo delovno razmerje v
sedežni občini. Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan
sedežne občine oziroma vodja posameznega organa skupne
občinske uprave na podlagi njegovega pisnega pooblastila.«
10. člen
V 17. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Občine bodo za delovanje organov skupne občinske
uprave namenjale sredstva in druge materialne pogoje v na‑
slednjem razmerju:
– Občina SEŽANA
51,92%
– Občina HRPELJE KOZINA
17,16%
– Občina DIVAČA
16,12%
– Občina KOMEN
14,80%«.
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Dosedanji drugi postane tretji odstavek in se spremeni
tako, da se glasi:
»(3) Vsake štiri leta se glede na stanje števila prebival‑
cev uskladi razmerje med občinami iz prejšnjega odstavka,
ki je osnova za obračun višine sredstev in drugih materialnih
pogojev. Prav tako se razmerje iz prejšnjega odstavka uskladi
v primeru pristopa ali izstopa občine. Uskladitev razmerja med
občinami se podrobneje uredijo v dogovoru iz drugega odstav‑
ka 2. člena odloka.«
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti
odstavek.
11. člen
V 18. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta Med‑
občinskega inšpektorata in redarstva oziroma Medobčinske
notranje revizijske službe je župan sedežne občine oziroma od
njega pooblaščena oseba, medtem ko je vodja posameznega
organa skrbnik prihodkov in odhodkov proračuna organa.«
Dodata se nov peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Organi skupne občinske uprave so neposredni uporab‑
niki proračuna sedežne občine. Finančni načrt organov skupne
občinske uprave, ki ga na predlog vodje organov določijo župani
občin ustanoviteljic, je vključen v proračun sedežne občine.
(6) Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za de‑
lovanje organov skupne občinske uprave v finančnih načrtih
svojih občinskih uprav na posebni proračunski postavki. Fi‑
nančni načrt organov skupne občinske uprave je priloga k
njihovim proračunom.«
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SLOVENJ GRADEC
435.

Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini
Slovenj Gradec

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 149. člena Zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB, 70/08), 21. in
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB, 76/08 in 79/09), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni
list RS, št. 3/07 – UPB, 17/08, 21/08, 76/08), v skladu z določili
Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08)
in Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list
RS, št. 63/09) ter na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1) je Občinski
svet Mestne občine Slovenj Gradec na 32. seji dne 21. 1. 2010
sprejel

ODLOK
o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini
Slovenj Gradec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
Uskladitev iz tretjega odstavka 10. člena tega odloka se
prvič izvede v letu 2010 in velja za obdobje od leta 2011 do
leta 2014.
13. člen
(1) Spremembe in dopolnitve tega odloka so sprejete, ko
jih v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti občin ustano‑
viteljic.
(2) Spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati nasle‑
dnji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Za objavo v Uradnem listu Republike Slovenije poskrbi
Občina Sežana.
Št. 032‑0001/2010‑03
Divača, dne 29. januarja 2010
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.
Št. 012‑3/2009‑2
Hrpelje, dne 3. decembra 2009
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič Midre l.r.
Št. 010‑4/2007‑12
Komen, dne 23. decembra 2009
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.
Št. 032-8/2009-4
Sežana, dne 17. decembra 2009
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

Ta odlok določa izvajanje obvezne lokalne gospodarske
javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljevanju javne služ‑
be) na celotnem območju Mestne občine Slovenj Gradec ter
zahteve pri lastni oskrbi s pitno vodo, način izvajanja oskrbe s
pitno vodo, pravice in obveznosti uporabnikov in upravljavcev
na območju občine, tako da določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne
službe,
– vrsto in obseg javne službe,
– opremljenost naselij z vodovodom,
– objekte, naprave in omrežje za izvajanje javne službe,
– vire financiranja javne službe,
– gradnjo vodovodnega priključka,
– merjenje pitne vode,
– obračun pitne vode,
– pogoje izvajanja javne službe,
– nadzor nad izvajanjem javne službe in
– kazenske določbe.
Podrobnejša vsebina o tehnični izvedbi in uporabi objek‑
tov, naprav in omrežja je opredeljena v Pravilniku o tehnični
izvedbi in uporabi objektov in naprav vodovodnega omrežja
(Uradni list RS, št. 137/04).
V odloku uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slov‑
nični obliki za osebe, so uporabljeni kot nevtralni za moški in
ženski spol.
2. člen
(pojmi)
Pojmi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen, kot
je določeno v Pravilniku o oskrbi s pitno vodo. Pojmi, ki niso
opredeljeni s tem Pravilnikom, imajo naslednji pomen:
Pitna voda je voda v njenem prvotnem stanju ali po pri‑
pravi, namenjena pitju, kuhanju, pripravi hrane ali za druge
gospodinjske namene, ne glede na njeno poreklo in ne glede
na to, ali se dobavlja iz vodovodnega omrežnega sistema za
oskrbo s pitno vodo, cistern ali kot predpakirana voda in vsa
voda, ki se uporablja za proizvodnjo in promet z živili.
Uporabnik pitne vode iz javnega vodovoda je vsaka fizič‑
na ali pravna oseba, ki uporablja vodo iz javnega vodovoda (v
nadaljevanju: uporabnik). Uporabnik je lahko lastnik ali sola‑
stnik objekta, najemnik objekta ali drug uporabnik.
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Izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljeva‑
nju: izvajalec) je pravna oseba, ki ji je občina poverila izvajanje
javne službe s področja oskrbe s pitno vodo. Izvajalec mora
biti tehnično opremljen in strokovno usposobljen za opravljanje
te dejavnosti in je odgovoren za kakovostno izvajanje javne
službe.
Upravljavec javnega vodovoda je izvajalec javne službe
oskrbe s pitno vodo.
Upravljavec zasebnega vodovoda je oseba, ki so jo prebi‑
valci, ki se oskrbujejo v okviru lastne oskrbe prebivalcev s pitno
vodo, pooblastili za upravljanje z zasebnim vodovodom.
Javni vodovod je vodovod, ki ga sestavlja en ali več
sekundarnih vodovodov, lahko pa tudi en ali več primarnih
ali transportnih vodovodov in je občinska gospodarska javna
infrastruktura.
Zasebni vodovod je vodovod, katerega objekti in oprema
so v lasti oseb zasebnega prava in namenjeni lastni oskrbi
prebivalcev s pitno vodo.
Priključek stavbe na sekundarni vodovod (v nadaljevanju:
vodovodni priključek) je del vodovoda, ki se nahaja med se‑
kundarnim vodovodom in obračunskim vodomerom in je v lasti
uporabnika. Sestavljen je iz:
– priključnega sklopa na sekundarno omrežje,
– dovodne cevi na odseku med javnim vodovodom in
obračunskim vodomerom,
– ventila pred obračunskim vodomerom,
– obračunskega vodomera z nepovratnim ventilom,
– ventila za vodomerom,
– vodovodnega jaška.
Interno vodovodno omrežje zajema cevovod, opremo in
naprave, ki so vgrajene med ventilom za obračunskim vodome‑
rom in posameznimi mesti uporabe pitne vode.
Obračunski vodomer je naprava, s katero se meri poraba
pitne vode iz javnega vodovoda.
Interni vodomer je naprava, ki je nameščena za obračun‑
skim vodomerom in uporabnikom služi za interno porazdelitev
stroškov pitne vode ter ga izvajalec ne vzdržuje in ne uporablja
za obračun, razen v primeru, če skleneta izvajalec in upravlja‑
vec objekta o tem posebno pogodbo.
Hidrantno omrežje so gradbeni inženirski objekti in na‑
prave, s katerimi se voda od vira za oskrbo z vodo dovaja do
zunanjih hidrantov, ki se uporabljajo za gašenje požara ali se
nanje priključijo gasilna vozila z vgrajenimi črpalkami ali pre‑
nosne gasilne črpalke.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
3. člen
(zagotavljanje javne službe)
Mestna občina Slovenj Gradec (v nadaljevanju občina)
zagotavlja javno službo v skladu z Odlokom o gospodarskih
javnih službah v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS,
št. 85/94, 32/06) z izvajalcem Javnim podjetjem Komunala
Slovenj Gradec, d.o.o, Pameče 177a, 2380 Slovenj Gradec (v
nadaljevanju izvajalec). Izvajalec mora opravljati javno službo v
skladu s pogoji, določenimi v tem odloku ter programom oskrbe
s pitno vodo.
4. člen
(območje izvajanja javne službe)
Občina mora zagotavljati izvajanje storitev javne službe
na vseh poselitvenih območjih na njenem območju, razen na
območjih, ki so nad 1500 m nadmorske višine, in poselitvenih
območjih, kjer se oskrbuje iz posameznega vodnega vira manj
kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem ali je letna povpreč‑
na zmogljivost oskrbe s pitno vodo manj kot 10 m3 pitne vode
na dan.
Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo se lahko izvaja na
območju poselitve, kjer se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja v
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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.
5. člen
(uporaba storitev javne službe)
S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno
vodo vseh stavb, v katerih bivajo ali se 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.
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.
Storitve javne službe opravlja izvajalec storitev javne služ‑
be v obliki in na način, določen s predpisom, ki ureja gospodar‑
ske javne službe, v skladu s pravilnikom o oskrbi s pitno vodo,
ter v skladu s tem odlokom.
6. člen
(oskrbovalna območja)
Oskrbovalna območja, kjer občina zagotavlja javno službo
oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovoda:
1. Vodooskrbni sistem Slovenj Gradec: Slovenj Gradec –
mesto, Stari trg, Legen, Podgorje Raduše, Šmartno pri Slovenj
Gradcu, Gmajna – del, Troblje – del, Pameče – del, Brda.
2. Vodooskrbni sistem Mislinjska Dobrava: Mislinjska
Dobrava, Turiška vas, Tomaška vas, Šmiklavž, Šmartno pri
Slovenj Gradcu – del, Vodriž, Golavabuka.
3. Vodooskrbni sistem Pameče: Pameče.
4. Vodooskrbni sistem Sele: Sele, Podgora, Vrhe.
5. Vodooskrbni sistem Graška Gora: Graška Gora, Ple‑
šivec.
6. Vodooskrbni sistem Razbor: Zgornji Razbor, Spodnji
Razbor.
7. Vodooskrbni sistem Grajska vas: Stari trg – del.
Oskrbovalna območja z vodovodnimi povezavami so
označena na temeljni topografski karti, ki je sestavni del od‑
loka. Spremembe oskrbovanih območij sproti evidentira iz‑
vajalec javne službe in jih evidentira v katastru komunalne
infrastrukture.
7. člen
(program oskrbe s pitno vodo)
Javna služba se mora izvajati v skladu s programom
oskrbe s pitno vodo.
Program oskrbe s pitno vodo mora vsebovati predvsem
podatke o:
1. naseljih in številu prebivalcev na oskrbovalnem obmo‑
čju, kjer se zagotavljajo storitve javne službe;
2. dolžini cevovodov sekundarnega, primarnega in tran‑
sportnega vodovoda, ki ga upravlja;
3. vrstah in številu objektov in opreme javnega vodovoda;
4. javnem hidrantnem omrežju ter njegovem vzdrževa‑
nju;
5. vodnih virih pitne vode in črpališčih za odvzem pitne
vode;
6. zasebnih vodovodih, za katere zagotavlja vodenje evi‑
denc in strokovno pomoč;
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7. zdravstveni ustreznosti pitne vode v javnem vodovodu;
8. vzdrževanju javnega hidrantnega omrežja in hidrantov,
priključenih nanj;
9. količinah iz vodnih virov odvzete vode;
10. označevanju vodovarstvenih območij in izvajanju
ukrepov varstva vodnega vira pitne vode;
11. celotni količini pitne vode, ki jo odvzemajo uporabniki
storitev javne službe na območju posameznih naselij;
12. celotni količini pitne vode in namenu rabe pitne vode,
ki jo iz javnega vodovoda odvzemajo osebe, ki niso uporabniki
storitev javne službe;
13. javnih površinah, za katerih čiščenje oziroma nama‑
kanje zagotavlja vodo iz javnega vodovoda;
14. opremljenosti črpališč za odvzem vode iz vodnih virov
pitne vode, ki jih upravlja;
15. rednem obveščanju in drugih načinih seznanjanja
uporabnikov storitev javne službe o pogojih oskrbe s pitno
vodo;
16. načrtu zmanjševanja vodnih izgub javnega vodovoda;
17. načrtu zagotavljanja rezervnih vodnih virov in
18. razvojnem načrtu javnega vodovoda.
Program oskrbe s pitno vodo pripravi za vsako naslednje
leto izvajalec javne službe in ga posreduje občini v uskladitev
najpozneje do 31. oktobra v tekočem letu.
Upravljavec javnega vodovoda pripravi predlog programa
oskrbe s pitno vodo na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani
ministrstva.
Upravljavec javnega vodovoda mora ministrstvu posre‑
dovati po elektronski pošti z občino usklajen program oskrbe
s pitno vodo za prihodnje leto najpozneje do 31. decembra v
tekočem letu.
Program oskrbe s pitno vodo mora biti sestavni del pro‑
grama za obvladovanje kakovosti poslovanja izvajalca javne
službe.
III. VRSTA IN OBSEG IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
8. člen
(obseg storitev javne službe)
V okviru izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo mora
upravljavec javnega vodovoda 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;
3. vzdrževanje objektov in opreme javnega vodovoda;
4. nadzor priključkov stavb na sekundarni vodovod;
5. vzdrževanje delov priključkov stavb na sekundarni vo‑
dovod, ki niso daljši od 50 m;
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 predpi‑
sa, 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 predpi‑
som, 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. občasno hidravlično modeliranje vodovodih siste‑
mov;
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13. občasno modeliranje kakovosti vode v vodovodnih
sistemih;
14. izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih do‑
godkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami;
15. redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priklju‑
čene na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem
stavb na oskrbovalnem območju;
16. posredovanje zbirnih podatkov iz katastra javnega
vodovoda v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture;
17. vodenje evidenc v skladu s Pravilnikom o oskrbi s
pitno vodo;
18. Izdaja projektne pogoje, soglasja k projektnim re‑
šitvam, smernice in mnenja v skladu s predpisi, ki urejajo
graditev objektov in urejanje prostora, na podlagi posebnega
pooblastila občine. Pogoj je, da ima izvajalec javne službe za‑
posleno osebo z opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega
postopka.
9. člen
(oskrba s pitno vodo iz zasebnih vodovodov)
V okviru lastne oskrbe s pitno vodo iz zasebnega vo‑
dovoda mora upravljavec zasebnega vodovoda na celotnem
oskrbovanem območju zagotoviti:
1. oskrbo s pitno vodo vsem porabnikom pitne vode pod
enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo in
storitve javnih služb;
2. redno vzdrževanje objektov in opreme zasebnega vo‑
dovoda;
3. vzdrževanje zasebnega hidrantnega omrežja in hi‑
drantov, priključenih nanj, v skladu s predpisom, ki na področju
varstva pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in
hidrantnih omrežij;
4. nadzor priključkov stavb na zasebni vodovod;
5. monitoring količine iz vodnih virov pitne vode odvzete
vode zaradi obratovanja zasebnega vodovoda v skladu s pogoji
iz vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov;
6. obvezno udeležbo pri izobraževanju upravljavcev za‑
sebnih vodovodov, ki ga organizira izvajalec javne službe;
7. meritve količin dobavljene vode in obračun storitev.
Upravljavec zasebnega vodovoda ne more izdajati pro‑
jektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam ter smernic
in mnenj v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in
urejanje prostora.
10. člen
(določitev upravljavca vodovoda)
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.
Za upravljavca zasebnega vodovoda občina potrdi prav‑
no ali fizično osebo, s katero so lastniki zasebnega vodovoda
sklenili pogodbo o upravljanju zasebnega vodovoda.
Če med osebami, ki jih zasebni vodovod oskrbuje s pitno
vodo v okviru lastne oskrbe prebivalcev s pitno vodo ni dose‑
ženega soglasja o upravljavcu zasebnega vodovoda, občina za
upravljavca zasebnega vodovoda določi izvajalca javne službe,
ki oskrbuje sosednja poselitvena območja.
11. člen
(kataster javnega vodovoda)
Vodenje katastra javnega vodovoda zagotavlja občina v
skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje, graditev
objektov in geodetsko dejavnost in skladno z določili predpisov,
ki urejajo oskrbo s pitno vodo.
12. člen
(upravni postopki – javna pooblastila)
V okviru izvajanja javne službe izvajalec izdaja potrdila,
smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve (v na‑
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daljnjem besedilu: smernice), mnenja k dopolnjenim predlogom
prostorskega akta (v nadaljnjem besedilu: mnenja), projektne
pogoje k idejni zasnovi (v nadaljnjem besedilu: pogoje), ter
soglasja, pri čemer mora investitor oziroma projektant v vlogi
predložiti:
1. za smernice in mnenja:
– dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja o urejanju pro‑
stora;
2. za pogoje:
– dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja o graditvi
objektov;
3. za soglasja:
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja z načrtom
vodovodnega priključka v sklopu načrta strojnih inštalacij;
4. za soglasja za priključitev obstoječih stavb oziroma
drugih inženirskih objektov:
– gradbeno dovoljenje ali druga dokazila o legalnosti
stavbe ali inženirskega objekta;
– načrt vodovodnega priključka;
– projekt interne vodovodne inštalacije ali potrdilo upra‑
vljavca o pregledu interne inštalacije;
– pri notarju overjeno pogodbo o služnosti ali pri notar‑
ju overjeno soglasje lastnikov parcel, po katerih bo potekal
vodovodni priključek oziroma sodno odločitev, ki nadomesti
soglasje;
– dokazilo o zagotavljanju odvajanja odpadnih voda v
skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne
odpadne in padavinske vode;
5. za soglasja za začasni priključek:
– situacijo v merilu 1:1000 ali 1:500;
– opis dejavnosti z navedbo o predvideni porabi vode in
času trajanja priključka;
– načrt vodovodnega priključka;
– pri notarju overjeno pogodbo o služnosti ali pri notar‑
ju overjeno soglasje lastnikov parcel, po katerih bo potekal
vodovodni priključek, oziroma sodno odločitev, ki nadomesti
soglasje;
– dokazilo o zagotavljanju odvajanja odpadnih voda v
skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne
odpadne in padavinske vode;
– dokument o lastništvu in dovoljenje za poseg v pro‑
stor;
6. za soglasja za ukinitev priključka:
– situacijo z vrisano stavbo ali inženirskim objektom in
vodovodnim priključkom v merilu 1:1000 ali 1:500;
– potrdilo pristojnega organa o odstranitvi stavbe ali spre‑
membi namembnosti stavbe;
7. za soglasje k spremembam:
– projekte in opise, ki se nanašajo na spremembe.
Za potrdila, strokovne ocene, smernice ter tehnične po‑
datke iz katastra, ki jih izda upravljavec na zahtevo investitorja
oziroma projektanta iz prvega odstavka tega člena, upravljavec
zaračuna materialne stroške po merilih in tarifi storitve javne
službe, ki jo potrdi občina.
IV. OPREMLJENOST NASELIJ Z VODOVODOM
13. člen
(opremljenost naselij)
Poselitveno območje z gostoto prebivalstva s stalnim pre‑
bivališčem več kot 5 prebivalcev na ha površine mora biti opre‑
mljeno z enim, funkcionalno zaokroženim javnim vodovodom,
če je število prebivalcev, ki stalno prebivajo na tem območju,
večje od 50, ali če je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno
vodo večja od 10 m3 pitne vode na dan.
Poselitveno območje z gostoto prebivalstva s stalnim
prebivališčem manj kot 5 prebivalcev na ha površine mora biti
opremljeno z enim ali več vodovodi, ki jih upravljajo:
– izvajalec javne službe, če na oskrbovalnemu območju
posameznega vodovoda stalno prebiva več kot 50 prebivalcev
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ali če letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo presega
10 m3 pitne vode na dan, ali
– upravljavci zasebnih vodovodov, namenjenih lastni
oskrbi s pitno vodo, če niso izpolnjeni pogoji oskrbe iz prejšnje
alineje.
14. člen
(prepoved lastne oskrbe s pitno vodo)
Na oskrbovalnem območju, kjer občina zagotavlja oskr‑
bo s pitno vodo s storitvami javne službe, ni dovoljena lastna
oskrba s pitno vodo. Lastni viri pitne vode se lahko uporabljajo
za potrebe namakanja kmetijskih površin in napajanja domačih
živali.
Vodni vir, ki zagotavlja pitno vodo javnemu vodovodu, se
ne sme uporabljati za lastno oskrbo prebivalcev s pitno vodo.
15. člen
(obveznost priključitve na javni vodovod)
Če se v stavbi oziroma gradbenem inženirskem objektu
na poselitvenem območju, kjer se zagotavlja oskrba s pitno
vodo s storitvami javne službe, rabi pitna voda, mora lastnik
stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta zaradi oskrbe
s pitno vodo zagotoviti izvedbo priključka stavbe na sekundarni
vodovod.
Če se v stavbi oziroma gradbenem inženirskem objektu
na poselitvenem območju, kjer se oskrba s pitno vodo ne za‑
gotavlja s storitvami javne službe, rabi pitna voda, lahko lastnik
stavbe zagotovi oskrbo s pitno vodo iz zasebnega vodovoda,
namenjenega lastni oskrbi s pitno vodo, če je izpolnjen eden
od naslednjih pogojev:
– oddaljenost stavbe oziroma gradbenega inženirskega
objekta od javnega vodovoda je večja od 200 m ali
– je izvedba priključka stavbe oziroma gradbenega inže‑
nirskega objekta na javni vodovod, povezana z nesorazmernimi
stroški.
Občina v svojem programu komunalnega opremljanja
naselij opredeli poselitvena območja oziroma njihove dele,
kjer se stavbe in gradbeni inženirski objekti ne bodo priključe‑
vali na javni vodovod zaradi nesorazmerno visokih stroškov
priključitve.
16. člen
(dodatna oskrba stavb z vodo)
Poleg priključitve na lastno oskrbo s pitno vodo (vodno
dovoljenje za lastno oskrbo s pitno vodo) ali priključitve objekta
na javni vodovod, ima lahko stavba tudi zbiralnik meteorne
vode (kapnica), od katerega se po ločenem cevovodu stavba
oskrbuje z vodo za sanitarne in druge potrebe, nikakor pa ne
za pitno vodo. Dovod vode iz kapnice v objekt mora imeti re‑
gulacijski zaporni ventil.
Stanovanjske stavbe morajo biti oskrbovane s pitno vodo
s priključkom na javni vodovod, v primeru zasebnega upravlja‑
nja pa s priključkom na vodovod za lastne potrebe s pitno vodo
(vodno dovoljenje za lastno oskrbo s pitno vodo).
VI. OBJEKTI, NAPRAVE IN OMREŽJE JAVNE SLUŽBE
17. člen
Objekti, naprave in omrežje za izvajanje javne službe so
grajeno javno dobro in v lasti občine.
18. člen
(objekti in naprave v lasti občine)
Objekti in naprave v lasti občine so javni vodovodi in drugi
objekti in naprave. Izvajalec upravlja s temi objekti na osnovi
pogodbe, sklenjene z občino.
Javni vodovod praviloma poteka po javnem dobrem ozi‑
roma po zemljišču v lasti občine. Kjer poteka po zemljišču v
zasebni lasti, mora imeti izvajalec v zemljiški knjigi vknjiženo
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služnostno pravico, kar velja za objekte in naprave javnega
vodovoda, zgrajene po uveljavitvi tega odloka.
Objekti in naprave v lasti občine so:
a) transportni vodovod;
b) primarno vodovodno omrežje in naprave:
– vodnjaki, črpališča, prečrpališča, zajetja in naprave za
bogatenje podtalnice, ki služijo za oskrbovanje stanovanjskih,
industrijskih, turističnih ali drugih območij,
– naprave za čiščenje in pripravo vode na primarnem
omrežju,
– vodohrani in razbremenilniki,
– cevovodi med posameznimi stanovanjskimi ali drugimi
območji v ureditvenem območju naselja (industrijskimi, turistič‑
nimi območji in manjšimi naselji);
b) sekundarno vodovodno omrežje in naprave:
– omrežje in naprave za neposredno priključitev uporab‑
nikov na stanovanjskem ali drugem območju (industrijsko ali
turistično območje ali manjše naselje),
– omrežje in naprave za preprečevanje požarov (javno
hidrantno omrežje),
– omrežje za vzdrževanje javnih površin,
– črpališča in naprave za dviganje ali reduciranje tlaka
vode na sekundarnem omrežju.
Objekti, naprave in omrežje za zagotavljanje javne službe
so občinska gospodarska javna infrastruktura.
19. člen
(objekti in naprave uporabnikov)
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 in primarnim omrežjem,
preko katere je oskrbovan samo en objekt, oziroma obračunski
vodomer, ter obračunskim vodomerom, vključno s priključnimi
ventili in pripadajočo garnituro,
– obračunski vodomer s pripadajočim ventilom pred njim
in nepovratnim ventilom za njim;
3. vodomerni jašek ali niša;
4. interni hidranti, interni vodomeri, naprave za redu‑
ciranje in dviganje tlaka vode, vodni zbiralniki za sanitarno,
požarno in industrijsko vodo, naprave za ogrvanje, mehčanje in
dezinfekcijo vode ter drugi objekti in naprave, ki so nameščeni
za obračunskim vodomerom ali za pogodbeno dogovorjenim
mestom.
Te naprave in objekti so last uporabnika, ki z njim upravlja
in razpolaga in so zgrajene na osnovi dovoljenja za gradnjo
objekta.
VII. VIRI FINANCIRANJA
20. člen
(viri financiranja)
Viri financiranja javne službe so:
– vodarina,
– najemnina infrastrukture oziroma omrežnina,
– vzdrževalnina,
– sredstva občinskega proračuna oziroma komunalnega
prispevka,
– sredstva državnega proračuna in državnih skladov,
– prispevek za izgradnjo javnega vodovoda,
– sredstva EU,
– drugih virov.
21. člen
(oblikovanje cen)
Cena storitve javne službe se določa na podlagi predpisov
o oblikovanju cen komunalnih storitev.
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22. člen
(investicijsko in tekoče vzdrževanje)
Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture se financira
iz sredstev najemnine infrastrukture omrežnine in iz sredstev
proračuna občine na podlagi letnega plana ter iz drugih virov.
Investicijsko in tekoče vzdrževanje vodovodnih priključkov
se financira iz vzdrževalnine.
23. člen
(prenos novozgrajenih zasebnih vodovodov na občino)
Kadar je s pogodbo o opremljanju določeno, da bo novo‑
zgrajeno vodovodno omrežje s pripadajočimi objekti obravna‑
vano kot javni vodovod, je investitor novozgrajenih vodovodnih
objektov in omrežja dolžan po končani gradnji s pogodbo le‑te
prenesti v last občini.
Za prevzem objektov in omrežij javnega vodovoda iz
prvega odstavka tega člena mora biti predložena naslednja
dokumentacija:
– gradbeno dovoljenje,
– projekt izvedenih del,
– elaborat geodetskega posnetka za vpis v kataster in potr‑
dilo o vpisu v kataster gospodarske javne infrastrukture (GJI),
– zapisnik o opravljenih preskusih tesnosti cevovodov in
jaškov,
– poročilo o skladnosti in zdravstveni ustreznosti vodovo‑
dnega 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.
VIII. GRADNJA VODOVODNEGA PRIKLJUČKA
24. člen
(gradnja vodovodnega priključka)
Vodovodni priključek z vodomernim jaškom zgradi upo‑
rabnik na lastne stroške. Pred začetkom gradnje vodovodnega
priključka si mora uporabnik od izvajalca pridobiti soglasje za
priključitev. Za pridobitev soglasja, mora vlogi priložiti doku‑
mentacijo, določeno v tehničnem pravilniku.
Če uporabnik ne poveri gradnje vodovodnega priključka
izvajalcu, mora njegovo gradnjo nadzirati pooblaščeni pred‑
stavnik izvajalca. Stroške nadzora zaračuna izvajalec upo‑
rabniku na podlagi cenika storitev, ki ga na predlog izvajalca
potrdi župan.
V primeru gradnje vodovodnega priključka po javnem
dobrem ali po zemljiščih drugih lastnikov, mora uporabnik pre‑
dložiti dokazilo o pravici graditi v skladu s predpisi o graditvi
objektov.
25. člen
(pogoji priključitve na javni vodovod)
Izvajalec izda soglasje k priključitvi na javni vodovod:
– če je investitor/uporabnik objekta predložil popolno vlo‑
go za soglasje in
– če je priključitev na javni vodovod tehnično možna.
Izvajalec je dolžan izdati soglasje k priključitvi najpozneje
v 15 dneh od prejema popolnega zahtevka. V primeru, da pri‑
ključitev po predvideni dokumentaciji ni možna, mora izvajalec
uporabnika za priključitev v enakem roku seznaniti s pogoji,
pod katerimi bo priključitev možna.
26. člen
(priključitev na javni vodovod)
Izvajalec je dolžan izvesti priključitev in na javni vodo‑
vod najkasneje v 15 dneh, ko je uporabnik izpolnil naslednje
pogoje:
– pridobil soglasje za priključitev,
– izpolnil pogoje soglasja,
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– zgradil prostor za obračunski vodomer v skladu z veljav‑
nimi sanitarno‑tehničnimi predpisi ter tehničnim pravilnikom,
– vgrajeni obračunski vodomer ustreza strokovno‑tehnič‑
nim standardom iz veljavnih predpisov,
– sklenil z izvajalcem pogodbo o dobavi pitne vode.
27. člen
(način priključitve)
Vodovodni priključek se izvede praviloma za vsak objekt po‑
sebej, izjemoma pa ima lahko en objekt več priključkov, glede na
potrebe in ob pogojih, ki so predpisani s tehničnim pravilnikom.
Uporabnik ne sme dovoliti priključitve objektov drugih la‑
stnikov na svojo interno vodovodno inštalacijo ali na svoj vodo‑
vodni priključek brez soglasja izvajalca.
28. člen
(priključek za več uporabnikov)
V primeru, da je v objektu več uporabnikov vode iz istega
priključka, le‑ti določijo z medsebojnim sporazumom pravno ali
fizično osebo, ki sprejema in plačuje računa za porabljeno vodo
v objektu.
Interna delitev stroškov za porabljeno vodo posameznih
uporabnikov ni obveznost izvajalca.
V vseh objektih, v katerih je več stanovanjskih ali poslovnih
enot priključenih na isti vodovodni priključek, mora imeti vsaka
enota svoj obračunski vodomer za odčitavanje vode, ki ustreza
zahtevam tehničnega pravilnika.
29. člen
(začasna priključitev na javni vodovod)
Izvajalec lahko izvede začasni priključek na javni vodovod
le za gradbišča, javne prireditve, začasne objekte in podobne pri‑
mere. Uporabnik mora k vlogi za pridobitev začasnega priključka
priložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje, prijavo prireditve ali
podoben dokument, ki potrjuje začasno potrebo po priključitvi na
javni vodovod. Izvajalec dovoli začasno priključitev in izvede za‑
časni priključek v roku 15 dni, če uporabnik vloži popolno vlogo
in je priključitev tehnično izvedljiva. Pogoj za začasno priključi‑
tev na javni vodovod je po navodilih izvajalca urejeno začasno
odjemno mesto. Izvajalec lahko dovoli začasno priključitev na
javni vodovod le za določeno dobo, ki pa ne sme biti daljša od
dveh let. Izvedbo začasnega priključka izvrši izvajalec na stroške
uporabnika. En mesec pred ukinitvijo začasnega priključka mora
izvajalec o tem pisno obvestiti uporabnika in ga seznaniti s pogoji
za pridobitev stalnega priključka.
30. člen
(spremembe na priključkih in odjava priključka)
Sprememba dimenzije priključka, trase, merilnega mesta
priključka, izvedba dodatnega dela priključka in zahteva za po‑
večan odvzem vode se obravnava na enak način, kot da gre za
nov vodovodni priključek.
Odjava priključka je dovoljena samo v primerih rušenja
priključenega objekta in v primerih, ko gre za začasen priključek.
Uporabnik mora posredovati vlogo za odjavo priključka izvajalcu
v pisni obliki. Uporabnika se izbriše iz evidence uporabnikov.
Izvedbo prekinitve priključka izvrši izvajalec na stroške uporab‑
nika.
Izvajalec je dolžen obvestiti uporabnika o vsaki spremembi
pogojev priključevanja na javni vodovod, uporabnik pa je dolžan
v roku 15 dni od nastale spremembe, izvajalcu sporočiti spre‑
membo lastništva priključka z odčitanim stanjem obračunskega
vodomera na dan prenosa lastništva.
VIII. MERJENJE PORABE PITNE VODE
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V primeru, da izvajalec ugotovi, da je obračunski vodomer
v okvari ali da iz drugega vzroka ni mogoče odčitati vodome‑
ra, se obračuna povprečna poraba vode na osnovi zadnjega
obračunskega obdobja, vendar je potrebno okvaro odpraviti
najkasneje v roku enega meseca.
32. člen
(določanje količin porabljene vode)
Količina porabljene vode iz javnega vodovodnega omrež‑
ja se meri v m3 po stanju odčitanem na vodomeru. Stanje na
vodomeru se odčitava praviloma enkrat letno za gospodinjstva,
za večje odjemalce (industrijo in večstanovanjske stavbe ozi‑
roma če je poraba pitne vode večja kot 200 m3 na mesec) pa
vsak mesec. Znotraj obračunskega obdobja uporabnik meseč‑
no plačuje akontacije za predvideno porabo vode, ki je enaka
povprečni porabi vode posameznega uporabnika v preteklem
obdobju. Višino akontacije praviloma določi izvajalec, uporab‑
nik pa ima pravico zahtevati spremembo višine akontacije. V
primeru večjih sprememb (povečana uporaba vode, števila
uporabnikov), je uporabnik dolžan to sporočiti izvajalcu.
V primeru, da izvajalec ali uporabnik ugotovi, da je vodo‑
mer v okvari in ni mogoče odčitati dejanske porabe vode, se
za čas od zadnjega odčitka do ugotovitve okvare vodomera
poraba pitne vode obračuna v višini uporabnikove povprečne
porabe v preteklem letu.
Količina porabljene vode pri nedovoljenem odvzemu brez
vodomera, se določi na osnovi predpisane količine iz uredbe o
okoljskih dajatvah. Pri nedovoljenem odvzemu vode se uporab‑
niku obračuna porabljena voda za celotno obdobje obstoja nedo‑
voljenega priključka oziroma najmanj za obdobje enega leta.
Uporabnik brez predhodnega dogovora z upravljavcem
ne sme odvzemati pitne vode iz javnega hidranta. Za posame‑
zen nedovoljen odvzem vode iz javnega hidranta se kršitelju
zaračuna porabljena voda v višini predpisane količine za zago‑
tavljanje požarne varnosti, ki znaša 70 m3.
33. člen
(namestitev obračunskega vodomera)
Tip, velikost in mesto namestitve obračunskega vodomera
določi izvajalec samostojno, vendar v skladu s projektom, ve‑
ljavnimi predpisi in določili tehničnega pravilnika.
Obračunski vodomer mora biti pregledan in žigosan od
pristojnega urada za kontrolo meril.
Vodovodni priključek in prostor, kjer je vgrajen obračunski
vodomer, mora zgraditi uporabnik tako, da sta vedno dostopna
izvajalcu.
Uporabnik ne sme prestavljati, zamenjati ali popraviti ob‑
računskega vodomera, niti odstraniti plombe.
34. člen
(stroški obračunskega vodomera)
Stroški nabave in vgradnje prvega obračunskega vodo‑
mera gredo v breme uporabnika.
Stroški kontrole, vzdrževanja in zamenjave obračunskega
vodomera se krijejo iz zbranih sredstev števnine.
35. člen
(interni vodomeri)
V interni hišni napeljavi so za obračunskim vodomerom
lahko nameščeni še interni vodomeri, ki služijo uporabnikom za
porazdelitev stroškov porabe vode.
Izvajalec teh vodomerov ne vzdržuje in jih tudi ne upora‑
blja za obračun vode, razen v primeru, če skleneta izvajalec in
uporabnik o tem posebno pogodbo.

31. člen

36. člen

(merjenje količin porabljene vode)

(preverjanje točnosti vodomerov)

Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se meri v
m3 z odčitkom obračunskega vodomera.

Uporabnik ima poleg rednih pregledov obračunskega vo‑
domera pravico zahtevati izredno kontrolo točnosti obračun‑
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skega vodomera. Če se ugotovi, da je točnost obračunskega
vodomera izven predpisanih dopustnih mej, določenih z veljav‑
nimi predpisi o meroslovju, nosi stroške preizkusa izvajalec, v
nasprotnem primeru pa uporabnik.
37. člen
(okvare na vodomerih)
Vsako okvaro na obračunskem vodomeru mora uporabnik
prijaviti pristojni službi za prijavo okvar izvajalca. Okvaro mora
izvajalec odpraviti najkasneje v roku 15 dni. Ta rok se lahko po‑
daljša, če mora izvajalec pridobiti zakonsko potrebna soglasja.
Stroške odprave napake krije uporabnik.
Če na priključku ali obračunskem vodomeru nastopi okva‑
ra po krivdi uporabnika (npr. zaradi zmrzali, udara vroče vode,
mehanskih poškodb), nosi stroške popravila uporabnik.
Izvajalec je dolžen pri vsaki odstranitvi (zamenjavi) vodo‑
mera seznaniti uporabnika z odčitanim stanjem.
IX. OBRAČUN PORABE PITNE VODE
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41. člen
(omrežnina)
Omrežnina je del cene, ki pokriva letne stroške javne
infrastrukture, ki je namenjena oskrbi s pitno vodo na območju
občine ter se uporabnikom lahko obračunava v dvanajstinah
glede na zmogljivost priključkov, določenih z močjo vodomera
in pretokom v m3/h, skladno s preglednico pravilnika o meto‑
dologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospo‑
darskih javnih služb varstva okolja.
Stroški omrežnine vključujejo:
– stroške amortizacije infrastrukture javne službe oskrbe
s pitno vodo ali stroške najemnine infrastrukture javne službe
oskrbe s pitno vodo,
– stroške storitev povezane z zavarovanjem infrastrukture
javne službe oskrbe s pitno vodo,
– stroške povezane z odškodninami za infrastrukturo
javne službe oskrbe s pitno vodo,
– finančne odhodke (obresti) povezane s financiranjem
izgradnje infrastrukture javne službe oskrbe s pitno vodo.
42. člen

38. člen

(vodarina)

(cena oskrbe s pitno vodo)

Vodarina je del cene, ki pokriva stroške izvajanja javne
službe in se uporabnikom lahko obračunava mesečno glede na
dobavljeno količino pitne vode. Stroški vodarine vključujejo pro‑
izvajalne stroške, splošne stroške izvajanja javne službe oskrbe
s pitno vodo in donos na vložena sredstva izvajalca, in sicer:
1. proizvajalne stroške izvajanja javne službe, ki so stro‑
ški, ki jih je mogoče neposredno ali posredno povezati z ustvar‑
janjem poslovnih učinkov,
2. splošne stroške izvajanja javne službe,
3. donos na lastna vložena sredstva izvajalca.
Vodarina se v primerih, ko se poraba pitne vode ne ugo‑
tavlja z obračunskim vodomerom, obračuna na podlagi števila
stalno prijavljenih stanovalcev ob upoštevanju normirane po‑
rabe pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan. Lastnik,
najemnik ali upravnik stavbe mora izvajalcu javne službe na
njegovo zahtevo posredovati podatke o številu stalno prijavlje‑
nih prebivalcev.
Poraba pitne vode, ki je na letni ravni večja od normirane
porabe iz drugega in tretjega odstavka tega člena, je preko‑
merna poraba pitne vode, katere cena se poveča za 50%.
Obračunava se lahko v mesečnih akontacijah, določenih glede
na dejansko prekomerno porabo v preteklem obračunskem
obdobju.

Cena storitve javne službe mora zajemati vse stroške, ki
so potrebni in upravičeni za opravljanje javne službe.
39. člen
(subvencije)
Občina lahko subvencionira ceno storitve posamezne
javne službe v tistem delu, ki se nanaša na ceno uporabe jav‑
ne infrastrukture in samo za tiste uporabnike, ki ne opravljajo
pridobitne dejavnosti (fizične osebe, vendar ne samostojne
podjetnike).
Subvencioniranje cene uporabe javne infrastrukture lahko
znaša največ do 90% cene, ki bi jo sicer moral plačevati upo‑
rabnik javne infrastrukture. Vir subvencioniranja je občinski
proračun.
Do subvencije so upravičeni:
– občani, ki prejemajo varstveni dodatek,
– občani, ki prejemajo denarno pomoč kot edini vir pre‑
življanja ali denarnega dodatka po Zakonu o socialnem var‑
stvu,
– občani, ki predložijo druga dokazila o socialni stiski, če
dokažejo, da bi plačilo okoljskih dajatev resneje ogrozilo preži‑
vljanje zavezanca in njegovih družinskih članov.
Oprostitev se dovoli s sklepom direktorja občinske uprave
za posamezno leto na podlagi vloge posameznika, kateri le‑ta
priloži dokazila.
Oprostitev se lahko v primeru navajanja napačnih ali
zavajajočih dejstev kadarkoli prekliče.
Višina subvencije se določi z odločbo direktorja občinske
uprave za posamezno leto na podlagi vloge posameznika,
kateri le ta priloži dokazila. Občina lahko izda tudi javno po‑
oblastilo izvajalcu za izdajo odločb. Odločitev je dokončna in
se nanjo ni mogoče pritožiti. V primeru navajanja napačnih ali
zavajajočih dejstev se lahko kadarkoli prekliče.
40. člen
(struktura cene)
Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo je skladno
z državnimi predpisi sestavljena iz:
– omrežnine,
– vodarine,
– stroškov vodnih povračil,
ki se v kalkulaciji cene in na računu prikazujejo ločeno.
Ob ceni storitve se zaračunata še republiška in okoljska
dajatev ter števnina.

43. člen
(stroški vodnih povračil)
Stroški vodnih povračil so stroški v skladu s predpisi, ki
določajo vodna povračila in se praviloma obračunavajo me‑
sečno.
44. člen
(števnina)
Števnina je fiksni mesečni prispevek uporabnika za pokri‑
tje stroškov popravil, zamenjav, overjanja in rednih pregledov
obračunskih vodomerov in ventilov pred in za vodomerom ter
vodenja predpisanih evidenc o opremi in trasah priključkov.
Višino števnine sprejme mestni svet občine na osnovi
kalkulacij izvajalca.
Sredstva pridobljena iz števnine mora izvajalec voditi lo‑
čeno. Za porabo teh sredstev mora izvajalec vsako leto pripra‑
viti načrt predvidenih menjav vodomerov. O realizaciji porabe
je izvajalec dolžan poročati v letnem poročilu.
45. člen
(plačevanje računov)
Uporabniki plačujejo porabo vode na podlagi izstavlje‑
nega računa izvajalca. Izvajalec izstavlja račune mesečno.
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Na računu morajo biti ločeno izkazani zneski za omrežnino,
vodarino, števnino in druge dajatve določene z zakoni ali tem
odlokom.
Uporabnik je dolžen račun poravnati v roku, navedenem
na računu. V primeru, da uporabnik ne poravna računa v nave‑
denem roku, ga je izvajalec dolžen opomniti. V opominu mora
izvajalec določiti nov rok plačila in opozoriti uporabnika na po‑
sledice neplačila. V primeru, da uporabnik tudi po izteku roka,
določenega v opominu, ne izpolni obveznosti, izvajalec prekine
dobavo vode, o čemer predhodno seznani uporabnika.

O prekinitvi dobave vode mora izvajalec obvestiti uporab‑
nike najkasneje 48 ur pred prekinitvijo, razen v primeru 1. točke
prejšnjega odstavka, ko predhodno obvestilo ni potrebno.
Dobava vode je prekinjena do odprave vzroka prekinitve.
Uporabnik mora pred ponovnim priklopom plačati stroške preki‑
nitve in ponovne priključitve na javni vodovod ter morebitne stro‑
ške, ki so nastali kot posledica prekinitve dobave pitne vode.
Izvajalec je dolžen uporabnika ponovno priključiti na javni
vodovod najkasneje v naslednjih dveh delovnih dnevih po od‑
pravi vzroka prekinitve.

X. POGOJI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

(prekinitev dobave vode na zahtevo uporabnika)

49. člen
46. člen
(vzdrževalna in investicijska dela – prekinitev dobave
pitne vode)
Izvajalec ima pravico brez povračila škode prekiniti doba‑
vo vode za krajši čas zaradi planiranih vzdrževalnih ali investi‑
cijskih del na objektih in napravah javnega vodovoda, vendar
mora o času trajanja prekinitve dobave vode najkasneje 24 ur
pred prekinitvijo obvestiti uporabnike preko sredstev javnega
obveščanja in na krajevno običajen način (npr. oglasna deska
krajevne skupnosti) in na spletni strani izvajalca javne službe.
V primerih nepredvidenih okvar ima izvajalec pravico preki‑
niti dobavo vode brez predhodnega obvestila, mora pa takoj po
prekinitvi uporabnike obvestiti o času trajanja prekinitve dobave
vode preko sredstev javnega obveščanja ali neposredno.
V primeru prekinitve dobave vode nad 24 ur mora izva‑
jalec zagotoviti najnujnejšo nadomestno oskrbo s pitno vodo,
skladno s predpisi.
V primeru nedovoljenega izpusta odpadnih vod ali nedo‑
pustnega ravnanja z odpadki, ki bi ogrozilo vire ali distribucijo
pitne vode ali povzročilo onesnaženje pitne vode, mora izvaja‑
lec prekiniti dobavo pitne vode in postopati v skladu s prejšnjim
odstavkom.
47. člen
(izredne razmere)
V primeru višje sile, kot so potres, požar, suša, onesna‑
ženje vodnih virov, zdravstvena neustreznost pitne vode, izpad
električne energije, okvare in podobno ima izvajalec pravico
brez povračila škode prekiniti ali zmanjšati dobavo vode, mora
pa v čim krajšem času obvestiti uporabnike neposredno ali
preko sredstev javnega obveščanja o trajanju in kraju motenj
vodooskrbe in jim posredovati ustrezna priporočila oziroma
navodila ter postopati v skladu s sprejetimi načrti ukrepov za
navedene primere.
48. člen
(ostale prekinitve dobave vode)
Izvajalec ima pravico na stroške uporabnika prekiniti do‑
bavo vode tudi v naslednjih primerih:
1. če stanje interne (hišne) napeljave ali vodomernega ja‑
ška ni brezhibno in ogroža zdravje drugih uporabnikov oziroma
kvaliteto vode v javnem vodovodu;
2. če je priključitev na vodovodno omrežje izvedena brez
soglasja izvajalca;
3. če interna napeljava in druge naprave uporabnika ovi‑
rajo redno dobavo vode drugim uporabnikom;
4. če uporabnik brez soglasja izvajalca dovoli priključitev
drugega uporabnika na svojo interno napeljavo;
5. če uporabnik brez privolitve izvajalca odstrani plombo na
vodomeru, hidrantu ali kako drugače spremeni izvedbo priključ‑
ka, glede na stanje ob priključitvi ali odstranitvi vodomera;
6. če uporabnik onemogoči delavcu izvajalca odčitavanje
ali zamenjavo vodomera ali pregled priključka, ki jih ta izvaja v
skladu z določili tega odloka;
7. če uporabnik krši objavljene omejitve in navodila o
varčevanju z vodo.

Na pisno zahtevo uporabnika, zaradi opustitve uporabe
stavbe, zaradi daljše odsotnosti uporabnika, je izvajalec dol‑
žan začasno prekiniti dobavo pitne vode uporabniku. Stroške
začasne prekinitve in ponovne priključitve dobave vode plača
uporabnik po ceniku upravljavca.
50. člen
(pogoji odvzema vode iz hidrantov)
Javno hidrantno omrežje, ki ga upravlja izvajalec in za‑
sebno hidrantno omrežje, ki ga upravlja upravljavec zasebnega
vodovoda sta namenjeni predvsem požarni varnosti, zato mo‑
rajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju.
Brez soglasja izvajalca oziroma upravljavca zasebnega
vodovoda se sme uporabljati voda iz hidranta samo za gaše‑
nje požarov in za odpravljanje posledic elementarnih nesreč.
V teh primerih mora uporabnik v 24‑urah po uporabi vode iz
javnega hidranta pisno obvestiti izvajalca oziroma upravljavca
zasebnega vodovoda o kraju uporabe, času odvzema vode in
morebitnih pomanjkljivostih hidrantov.
Odvzem vode iz hidrantov je izjemoma dovoljen, vendar
samo ob soglasju izvajalca oziroma upravljavca zasebnega
vodovoda in na podlagi predhodno sklenjene pogodbe, v kateri
se določijo pogoji odvzema in plačilo vodarine, tudi za nasle‑
dnje namene:
1. čiščenje cest, ulic in trgov, izpiranje kanalov,
2. zalivanje parkov ter javnih nasadov,
3. za javne prireditve,
4. za polnjenje cistern za razvoz vode,
5. za utrjevanje cestišč in druga podobna gradbena
dela.
Uporabnik mora po odvzemu vode pustiti hidrant v brez‑
hibnem stanju in odgovarja za škodo, ki je nastala na hidrantu
in vodovodnem omrežju po njegovi krivdi.
51. člen
(interni hidranti)
Interni hidranti so sestavni deli instalacije objekta in mo‑
rajo biti priključeni na vodovodno omrežje za obračunskim
vodomerom. Interne hidrante vzdržuje uporabnik vode.
52. člen
(pravice uporabnikov)
Uporabniki imajo na podlagi soglasja izvajalca pravico:
– priključitve na javni vodovod,
– spremembe dimenzije priključka, trase priključka, pro‑
stora za vodomer,
– izvedbe dodatnih del na priključku,
– povečanja odvzema vode,
– ukinitve priključka.
53. člen
(obveznosti uporabnikov)
Uporabniki so dolžni upoštevati določila tega odloka, po‑
leg tega pa še naslednje obveznosti:
1. zaščititi vodomerno mesto in obračunski vodomer pred
zmrzovanjem,
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2. uporabljati vodo na način, ki ne povzroča poslabšanja
pogojev oskrbe z vodo drugim uporabnikom in ki ne vpliva na
varnost oskrbe in zdravstveno ustreznost pitne vode,
3. pisno obvestiti upravljavca o spremembi naslova, la‑
stništva objekta oziroma o vsem kar ima vpliv na odvzem in
obračun vode v roku 15 dni od nastanka spremembe,
4. upoštevati varčevalne in druge ukrepe v primeru višje
sile ali upravičene omejitve ali prekinitve dobave vode.
54. člen
(obveznosti izvajalca in upravljavca zasebnega vodovoda)
V okviru storitev javne službe izvajalec na celotnem oskr‑
bovalnem območju izvaja obveznosti, ki so določene v 8. členu
tega odloka.
Upravljavec zasebnega vodovoda izvaja obveznosti, ki so
določene v 9. in drugih členih tega odloka.
55. člen
(varovanje infrastrukture za izvajanje javne službe –
gradbena dela)
Na vodovodnih napravah se ne sme graditi, postavljati
objektov in nasipati materiala, ki lahko povzroči poškodbe na
vodovodu ali ovira njegovo delovanje in vzdrževanje.
Kdor gradi, opravlja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in
druga dela v varovalnem pasu vodovoda, si mora pred za‑
četkom del pri izvajalcu javne službe pridobiti podatke o trasi
vodovodnega omrežja in soglasje za izvajanje predvidenih del,
v katerem so podani pogoji za posege na območju trase.
V primeru nastalih poškodb na vodovodnem omrežju je pov‑
zročitelj dolžan nemudoma obvestiti izvajalca o kraju, času in vrsti
poškodbe. Izvajalec je dolžan nemudoma poskrbeti za popravilo
poškodbe vodovodnega omrežja na račun povzročitelja, ter mu
zaračunati stroške odtečene vode ter vseh ostalih stroškov.
56. člen
(obveznost vzpostavitve prvotnega stanja)
Investitorji oziroma izvajalci del morajo po gradnji, vzdr‑
ževanju in rekonstrukcijah cest, ulic in trgov vzpostaviti javno
vodovodno omrežje ter naprave v prvotno stanje. Vsa dela se
opravijo pod nadzorom izvajalca javne službe. Stroški vzposta‑
vitve prvotnega stanja in nadzora bremenijo investitorja.
Upravljavci drugih omrežij in naprav (elektrika, PTT, pli‑
novod, KTV, kanalizacija) morajo pri opravljanju del na svojih
objektih in napravah zagotoviti, da ostane vodovodno omrežje
ter naprave nepoškodovane, v primeru nastanka škode, pa
le‑to odpraviti na lastne stroške.
XI. NADZOR
57. člen
(pristojnost izvajanja nadzora)
Nadzor nad delom izvajalca v zvezi z izvajanjem javne
službe opravlja organ občinske uprave, pristojen za gospodar‑
ske javne službe.
Inšpekcijska služba občine izvaja nadzor nad izvajanjem
določb tega odloka, v skladu s svojimi pristojnostmi.
Pooblaščeni delavci izvajalca opravljajo strokovni nadzor
nad izvajanjem tega odloka. O kršitvah so dolžni obveščati pri‑
stojne organe iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena
ter te kršitve na primeren način dokumentirati.
XII. KAZENSKE DOLOČBE
58. člen
(globe za izvajalca)
Z globo v znesku 1.500,00 EUR kaznuje občinski inšpek‑
tor za prekršek izvajalca:
1. če ne izdaja smernic in mnenj k predlogom prostorskih
aktov, soglasij in projektnih pogojev v skladu s predpisi;
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2. če ne izda soglasja k priključitvi v predpisanem roku
(tretji odstavek 25. člena);
3. če ne izvede priključitve v predpisanem roku, če so za
to izpolnjeni vsi pogoji (26., 31. člen);
4. če ne odpravi okvare na vodovodnem priključku v pred‑
pisanem roku (prvi odstavek 37. člena);
5. če ravna v nasprotju z določilom tretjega odstavka
44. člena;
6. če v primeru izrednih razmer ne ravna v skladu z do‑
ločilom 47. člena;
7. če prekine dobavo vode v nasprotju z določili 46. in
48. člena;
8. če ne izpolnjuje obveznosti iz 8. člena.
Z globo v znesku 500,00 EUR kaznuje občinski inšpektor
tudi odgovorno osebo izvajalca, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
59. člen
(globe za upravljavca zasebnega vodovoda)
Z globo v znesku 500,00 EUR kaznuje občinski inšpektor
za prekršek upravljavca zasebnega vodovoda, v primeru, če ne
izpolnjuje obveznosti iz 9. člena.
60. člen
(globe za uporabnike)
Z globo v znesku 1.500,00 EUR kaznuje občinski inšpek‑
tor za prekršek pravno osebo ali samostojnega podjetnika
posameznika, v primeru:
1. če ravna v nasprotju z določilom 24. in 26. člena;
2. če se priključi na javni vodovod brez soglasja izvajalca
(prvi odstavek 25. člena);
3. če onemogoča dostop do vodovodnega priključka,
vključno z obračunskim vodomerom (tretji odstavek 33. člena)
oziroma ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 33. člena;
4. če omogoči priključitev objektov drugih lastnikov na
svojo interno inštalacijo ali na svoj vodovodni priključek brez
soglasja izvajalca (drugi odstavek 27. člena);
5. če ne prijavi vsake okvare na priključku ali obračun‑
skem vodomeru (prvi odstavek 37. člena);
6. če ravna v nasprotju z določilom 28. člena;
7. če odvzame vodo iz hidranta v nasprotju z določilom
50. člena;
8. če ne izpolnjuje obveznosti oziroma ravna v nasprotju
s 53. členom;
9. če ravna v nasprotju z določilom prvega odstavka
23. člena;
10. če ravna v nasprotju z določilom 55. člena;
11. če ravna v nasprotju z določilom 56. člena;
12. če ne izpolni obveznosti iz 64. in 65. člena.
Z globo v znesku 500,00 EUR kaznuje občinski inšpektor
tudi odgovorno osebo pravne osebe in posameznika, ki stori
prekršek iz prejšnjega odstavka.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
61. člen
V skladu z 11. točko 8. člena odloka zagotovi upravljavec
javnega vodovoda izvajanje in pripravo občinskega programa
razvoja vodovodnega sistema v roku šest mesecev.
62. člen
Skladno z 10. členom odloka se določi upravljavca za‑
sebnih vodovodov najkasneje v roku dvanajstih mesecev od
uveljavitve tega odloka.
Uporabniki privatnega vodovodnega omrežja lahko na
podlagi predhodnega sklepa Sveta Mestne občine Slovenj
Gradec s pogodbo prenesejo upravljanje vodovodnega siste‑
ma na upravljalca javnih vodovodnih sistemov Mestne občine
Slovenj Gradec.
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Privatne vodovodne sisteme prevzame Mestna občina
Slovenj Gradec v last in upravljanje, pri čemer upravljalec tako
prevzetih vodovodnih sistemov najprej ugotovi evidenco pri‑
ključkov, kataster objektov in naprav in ostale elemente vodo‑
vodnega omrežja. Nato ovrednoti stanje vodovodnega omrežja
in stroške povezane s prevzemom, ugotovi iztrošenost vodovo‑
dnega omrežja in potrebna vlaganja za sanacijo v skladu z do‑
ločili, določenimi s tehničnimi predpisi. V nadaljnjem postopku
vgradi vsem uporabnikom vodomere na njihove stroške.
Vsem uporabnikom tako prevzetih vodovodov se pri izra‑
čunu cene vode upoštevajo minula vlaganja tako, da se cena
zniža za obdobje neamortiziranih minulih vlaganj.
Za tako prevzete vodovode Mestna občina Slovenj Gradec
naroči izdelavo vse potrebne dokumentacije, da lahko upravljalec
nemoteno opravi prevzem in sanacijo vodovodnega omrežja.
V primeru, da je na prevzetem vodovodnem omrežju po‑
trebno izvesti takojšno sanacijo še pred predajo vodovoda upra‑
vljalcu, Svet Mestne občine Slovenj Gradec določi uporabnikom
dolžnost financiranja sanacije v obsegu, ki je nujno potreben za
izpolnjevanje predpisanih pogojev za oskrbo s pitno vodo.
Postopek prevzema se opravi z aktom o prevzemu v obliki
dogovora med vodovodnim odborom in Mestno občino Slovenj
Gradec, v primeru neprostovoljnega prevzema pa na podlagi
sklepa Sveta Mestne občine Slovenj Gradec.
63. člen
V skladu z 12. členom odloka in Zakonom o upravnem po‑
stopku mora oseba, ki bo vodila upravni postopek izpolnjevati
pogoje za vodenje in odločanje najkasneje v roku dvanajstih
mesecev od uveljavitve tega odloka.
64. člen
Skladno s 26. členom odloka, se mora priključitev obstoje‑
čih objektov na javni vodovod izvesti v roku dvanajstih mesecev
po uveljavitvi tega odloka oziroma v šestih mesecih po izgradnji
javnega vodovoda.
Uporabniki, ki niso vpisani v evidenco uporabnikov, se
morajo prijaviti izvajalcu najkasneje v roku šestih mesecev od
uveljavitve tega odloka.
65. člen
Uporabniki, ki so že priključeni na javni vodovod in še ni‑
majo nameščenega obračunskega vodomera, so dolžni v roku
enega leta od uveljavitve tega odloka zgraditi vodomerni jašek
in namestiti vodomer.
Uporabniki, ki so že priključeni na javni vodovod in pri
katerih bi bila namestitev vodomera vsakemu uporabniku po‑
sebej tehnično težko izvedljiva oziroma neizvedljiva, so dolžni
namestiti skupen vodomer.
66. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o
oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Slovenj Gradec
(Uradni list RS, št. 85/99, 108/08).
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na o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07– UPB, 76/08,
79/09), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 83/94, 32/06) in 7. člena Statuta Me‑
stne Občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1)
je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na svoji 32. seji
dne 21. 1. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o taksi
na onesnaževanje vode
1. člen
V Odloku o taksi na onesnaževanje vode (Uradni list RS,
št. 116/00) se spremeni 5. člen odloka tako, da se glasi:
»Višina takse znaša za:
– uporabnike, ki so priključeni na javno vodovodno
omrežje:
– gospodinjstva 0,2504 €/m3,
– družbene dejavnosti 0,3077 €/m3,
– gospodarstvo 0,6577 €/m3,
– pravne osebe, ki uporabljajo vodo za svojo dejavnost iz
lastnega vira 0,6577 €/ m3 in
– lastnike oziroma uporabnike objektov na območjih, ki so
predvidena za priklop na javno kanalizacijo in čistilno napravo
Mestne občine Slovenj Gradec:
– gospodinjstva 0,2504 €/m3,
– družbene dejavnosti 0,3077 €/m3,
– gospodarstvo 0,6577 €/m3.«
2. člen
Spremeni se 9. člen odloka tako, da se glasi:
»Plačevanja okoljske dajatve so oproščeni:
– občani, ki prejemajo varstveni dodatek,
– občani, ki prejemajo denarno pomoč kot edini vir pre‑
življanja ali denarnega dodatka po Zakonu o socialnem var‑
stvu,
– občani, ki predložijo druga dokazila o socialni stiski, če
dokažejo, da bi plačilo okoljskih dajatev resneje ogrozilo preži‑
vljanje zavezanca in njegovih družinskih članov.
Oprostitev se dovoli s sklepom direktorja občinske uprave
za posamezno leto na podlagi vloge posameznika, kateri le ta
priloži dokazila.
Oprostitev se lahko v primeru navajanja napačnih ali
zavajajočih dejstev kadarkoli prekliče.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 422-46/2009
Slovenj Gradec, dne 2. februarja 2010
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

Št. 355-8/2009
Slovenj Gradec, dne 2. februarja 2010
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

436.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o taksi na onesnaževanje vode

Na podlagi šestega odstavka 112. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB, 70/08), 29. člena Zako‑

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
437.

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini
Sveti Jurij ob Ščavnici

Na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o lokalni sa‑
moupravi /ZLS – UPB‑2/ (Uradni list RS, št. 94/07; ZLS‑UPB2,
27/08 Odl. US: Up‑2925/07‑15, U‑I‑21/07‑18, 76/08, 100/08
Odl. US: U‑I‑427/06‑9, 79/2009 ter 3., 4., 6., 7. in 14. člena
Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS,
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP) in 15. člena Sta‑
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tuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00)
je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 29. seji dne
27. 1. 2010 sprejel

ODLOK
o gospodarskih javnih službah v Občini
Sveti Jurij ob Ščavnici
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrsto in obliko zagotavljanja dejavnosti, ki
so opredeljene kot občinske gospodarske javne službe v Občini
Sveti Jurij ob Ščavnici.
2. člen
Javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih,
oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov
in normativov.
3. člen
Z gospodarskimi javnimi službami, opredeljenimi v tem
odloku, se zagotavljajo javne dobrine (proizvodi in storitve)
zaradi zadovoljevanja lokalnih javnih potreb. Občinske gospo‑
darske javne službe se delijo na obvezne in izbirne.
II. VRSTE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
4. člen
Na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici se kot lokalne
javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
a) Obvezne lokalne gospodarske javne službe:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpa‑
dne vode,
– zbiranje komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komu‑
nalnih odpadkov,
– prevoz komunalnih odpadkov,
– obdelava mešanih komunalnih odpadkov,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– vzdrževanje javnih cest.
b) Izbirne lokalne gospodarske javne službe:
– upravljanje z javno razsvetljavo,
– pokopališka dejavnost in urejanje pokopališč,
– pogrebna dejavnost,
– dejavnost plakatiranja, oglaševanja in izobešanje za‑
stav.
Kot obvezne ali izbirne javne službe se lahko izvajajo
tudi druge dejavnosti, ki jih določa zakon ali predpis lokalne
skupnosti.
III. IZVAJANJE JAVNIH SLUŽB
5. člen
Gospodarske javne službe iz 4. člena tega odloka se
zagotavljajo v eni od naslednjih oblik:
– v režijskem obratu,
– v javnem podjetju,
– v javnem gospodarskem zavodu,
– s podelitvijo koncesije,
– v obliki javno‑zasebnega partnerstva.
Ne glede na določitev oblik, v katerih se zagotavlja posa‑
mezna gospodarska javna služba v skladu s prejšnjim odstav‑
kom, se, če je to utemeljeno z javnim interesom, z odlokom o
načinu izvajanja posamezne gospodarske javne službe lahko
določi, da se gospodarska javna služba izvaja v eni od drugih
oblik, ki jih dopušča zakon.
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6. člen
Opravljanje posamezne gospodarske javne službe iz
4. člena tega odloka se podrobneje uredi z odlokom o načinu
izvajanja posamezne občinske gospodarske javne službe, v
katerem se določi:
– organizacijska in prostorska zasnova njihovega opra‑
vljanja po vrstah in številu izvajalcev,
– vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska
razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– pravice in obveznosti izvajalcev gospodarske javne
službe,
– vire financiranja gospodarskih javnih služb in način
njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje
gospodarske javne službe, ki so lastnina občine ter del javne
lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa,
– druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj
gospodarske javne službe.
7. člen
Javne službe se praviloma opravljajo in izvajajo na celo‑
tnem območju občine, razen če z aktom iz 6. člena tega odloka
ni določeno drugače.
8. člen
Strokovno‑tehnične, organizacijske in razvojne naloge za
gospodarske javne službe iz tega odloka izvaja občinska upra‑
va, v sodelovanju z izvajalci gospodarskih javnih služb.
9. člen
Infrastrukturni objekti in naprave, namenjeni za izvajanje
gospodarskih javnih služb, se opredelijo v odloku o načinu
opravljanja posamezne gospodarske javne službe.
10. člen
Za vsa vprašanja, ki niso urejena v tem odloku, se upora‑
blja neposredno zakon, ki ureja gospodarske javne službe.
IV. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN
11. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občinski svet Obči‑
ne Sveti Jurij ob Ščavnici ustanovi Svet za varstvo uporabnikov
javnih dobrin. Sestavo, delovno področje in pristojnosti sveta
za varstvo uporabnikov javnih dobrin uredi občinski svet s
posebnim odlokom.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Izvajanje dejavnosti, ki jih ta odlok določa kot gospodar‑
ske javne službe, se opravlja v skladu z dosedanjimi predpisi za
posamezno vrsto gospodarske javne službe, in sicer do izteka
že sklenjenih pogodb. Če ta odlok posamezne gospodarske
javne službe ne ureja drugače, kot to določajo že sprejeti
predpisi, se izvajanje takšne gospodarske javne službe v celoti
nadaljuje v skladu s temi predpisi in na njihovi podlagi sklenje‑
nimi pogodbami do sprejetja ustreznih odlokov.
Na področjih, kjer posebna pogodba iz kateregakoli ra‑
zloga ni bila sklenjena, se izvajanje gospodarskih javnih služb
zagotavlja na dosedanji način do začetka izvajanja dejavnosti
na podlagi ustreznega odloka, sprejetega skladno s tem od‑
lokom.
13. člen
Na podlagi tega odloka se uskladijo ali na novo sprejmejo
ustrezni odloki iz 6. člena tega odloka in koncesijske pogodbe,
ki so bile sklenjene v skladu s prejšnjimi predpisi.
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14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok
o gospodarskih javnih službah v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici
(Uradni list RS, št. 18/96) in Odlok o spremembah in dopolni‑
tvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sv. Jurij
ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 92/03).
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3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35106-1/2010
Jurij ob Ščavnici, dne 27. januarja 2010

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

Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

Št. 007-1/2010-002
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 27. januarja 2010
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

438.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS‑UPB2, 27/08 – Odl. US in
76/08), 15. člena Statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni
list RS, št. 29/00) ter na podlagi 23. člena Zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – ZGO‑1‑UPB1, 92/05,
111/05 – Odl. US, 93/05, 120/06 – Odl. US, 126/07 in 108/09)
je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 29. redni seji
dne 27. 1. 2010 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
1. člen
Na zemljišču parc. št. 1121/1, k.o. Jamna, vpisanem v
zemljiškoknjižnem vložku št. 246 kot javno dobro – družbena
lastnina v splošni rabi – pota, se ukine status grajenega jav‑
nega dobra.
2. člen
S tem sklepom zemljišče parc. št. 1121/1, k.o. Jamna
preneha biti javno dobro – družbena lastnina v splošni rabi in
v smislu Zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini
(Uradni list RS, št. 44/97 in 59/01) postane lastnina Občine
Sveti Jurij ob Ščavnici.

ŠMARTNO PRI LITIJI
439.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za razširitev ureditvenega
območja Šmartno sever ŠS 2

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO‑1B, 108/09) je župan
Občine Šmartno pri Litiji sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za razširitev ureditvenega območja
Šmartno sever ŠS 2
1. Predmet sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za razširitev ureditvenega ob‑
močja Šmartno sever ŠS 2 se nanaša na redakcijske popravke
besedilnega dela Odloka o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za razširitev ureditvenega območja Šmartno sever ŠS 2
(v nadaljevanju: OPPN), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 116/08) in grafičnega dela glede spremembe poteka trase
nizkonapetostnega elektro priključka. Spremembe se nanašajo
tudi na etapnost gradnje stavb in gradbenoinženirskih objektov.
2. Območje odloka o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za razširitev ureditvenega območja Šmartno sever ŠS 2
se nanaša na območje OPPN.
3. Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo OPPN,
se pridobi s preveritvijo vseh do sedaj izdelanih strokovnih
podlag.
4. OPPN se izdela do julija 2010, in sicer po naslednjem
terminskem planu:

začetek – sklep o pripravi
priprava osnutka OPPN
smernice nosilcev urejanja prostora
– odločitev o celoviti presoji vplivov na okolje
priprava dopolnjenega osnutka OPPN
– priprava okoljskega poročila (če je potrebna)
posredovanje okoljskega poročila Ministrstvu pristojnega za varstvo okolja (če je potrebna)
sodelovanje javnosti
javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN
javna razgrnitev okoljskega poročila (če je potrebna)
javna obravnava
priprava predloga OPPN
preučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek
OPPN, priprava stališč
mnenja nosilcev urejanja prostora
opredelitev nosilcev urejanja prostora o sprejemljivosti vplivov
OPPN na okolje s stališča svoje pristojnosti (če je potrebna)
sprejem predloga OPPN
sprejem usklajenega predloga OPPN na občinskem svetu

januar 2010
januar 2010
februar 2010
marec 2010

april 2010

maj 2008

junij 2010

julij 2009
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5. Smernice za pripravo občinskega podrobnega prostor‑
skega načrta podajo v roku 15 dni:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Vojkova 1b, 1001 Ljubljana
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito
in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana

Uradni list Republike Slovenije
II.
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Vojnik, dne 4. februarja 2010
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Sektor za vodno območje Donave, Einspielerjeva 6,
1000 Ljubljana
4. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna
enota Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana
5. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
6. Elektro Ljubljana d.d., Ljubljana, Slovenska 58,
1000 Ljubljana
7. Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 7, Šmartno pri Litiji
(za področje lokalnih cest)
8. Direkcija RS za ceste (za področje državnihh cest),
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
9. Javno komunalno stanovanjsko podjetje Litija, (za podro‑
čje oskrbe s pitno vodo, za področje odvajanja odpadnih
in meteornih voda).
6. Izdelavo sprememb in dopolnitev Odloka o občin‑
skem podrobnem prostorskem načrtu za razširitev uredi‑
tvenega območja Šmartno sever ŠS 2 in strokovnih podlag
krije Gabarit Projektiranje, svetovanje, inženiring Ivan Sa‑
bari s.p.
Št. 352-001/2008
Šmartno pri Litiji, dne 3. januarja 2010
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

441.

Na podlagi 112. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD,
66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO‑1A, 70/08 in
108/09) in 20. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS,
št. 59/06 in 67/06) je Občinski svet Občine Vojnik na 4. korespon‑
denčni seji, ki je potekala od 29. 1. 2010 do 4. 2. 2010 sprejel

ODLOK
o prenehanju veljavnosti Odloka o taksi na
onesnaževanje vode
1. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
taksi na onesnaževanje vode (Uradni list RS, št. 43/95, 53/98,
79/99).
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Vojnik, dne 4. februarja 2010
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

VRANSKO

VOJNIK
440.

Obvezna razlaga Odloka o ZN stanovanjska
soseska Vojnik

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list
RS, št. 59/06 in 67/06) in Poslovnika občinskega sveta je
Občinski svet Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 23/99) na 4.
korespondenčni seji, ki je potekala od 28. 1. 2010 do 4. 2.
2010, sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
I.
Določbe 3. člena Odloka o ZN stanovanjska soseska
Vojnik, kare 8 in 9 (Uradni list RS, št. 25/98), ki opredeljujejo
nadomestne gradnje, adaptacije in dozidave so mišljene tudi
za potrebe vrtca. V tolerancah tega odloka je med drugim
navedeno, da so dopustne smiselne spremembe funkcio‑
nalnih zemljišč, ter možnost gradnje prizidka k vrtcu, kar
je mišljeno, tudi če se objekt ruši in namesto obstoječega
gradi novi objekt. Iz navedenega izhaja, da je na lokaciji
sedanjega vrtca dopustna odstranitev dela obstoječega vrtca
in gradnja novega vrtca, pri tem se oblikovanje objekta in
naklon strehe prilagodi sosednjim objektom.

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o taksi
na onesnaževanje vode

442.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Občinski svet Občine Vransko je na podlagi 16. člena
Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) na
17. seji dne 22. 4. 2009 sprejel naslednji

SKLEP
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepre‑
mičninah:
– parc. št. 1304/13 v izmeri 69 m2;
– parc št. 1304/14 v izmeri 46 m2;
– parc. št. 1304/15 v izmeri 30 m2;
– del parc. št. 1304/16 v izmeri 35 m2;
– del parc. št. 1304/16 v izmeri 34 m2;
– parc. št. 1304/17 v izmeri 38 m2;
– parc. št. 1304/18 v izmeri 59 m2;
– parc. št. 1304/19 v izmeri 90 m2;
– parc. št. 1307/13 v izmeri 494 m2;
– parc. št. 1307/14 v izmeri 106 m2;
– parc. št. 1307/16 v izmeri 57 m2;
– parc. št. 1307/17 v izmeri 24 m2 in
– parc.št. 1307/18 v izmeri 41 m2,
vse vpisane v vl. št. 278 v katastrski občini 1014 Ločica.

Uradni list Republike Slovenije
II.
Lastninska pravica na nepremičninah iz točke I. preneha
imeti značaj javnega dobra in postane last Občine Vransko,
Vransko 59, 3305 Vransko, matična št. 1357778.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije
Št. 478/2009
Vransko, dne 9. februarja 2010
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

ZAVRČ
443.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje
urejanja P24-R1 Zavrč (območje športa
in rekreacije)

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
– ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 ZVO‑1B in 108/09)
in 29. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99,
98/04) je župan Občine Zavrč sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta
za območje urejanja P24-R1 Zavrč
(območje športa in rekreacije)
1.
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrob‑
nega prostorskega načrta za območje urejanja P24‑R1 Zavrč
(območje športa in rekreacije) (v nadaljnjem besedilu: podrobni
načrt), ki bo omogočil izgradnjo predvidenih športnih površin.
Predvidena je fazna pozidava območja.
2.
Ocena stanja:
V prostorskih sestavinah družbenega plana za obmo‑
čje Občine Zavrč je opredeljeno območje urejanja z ozna‑
ko P24‑R1 (območje športa in rekreacije). Način urejanja
območja je predviden z občinskim podrobnim prostorskim
načrtom.
Na območju podrobnega načrta je predvidena izgradnja
nogometnega igrišča standardnih mer, pomožnega igrišča,
tribune za gledalce (pod tribuno bo prostor za shranjevanje
športnih rekvizitov in pripomočkov, shramba strojev za vzdrže‑
vanje igrišč in drugega), dvoetažnega objekta s slačilnicami,
garderobami in drugimi pomožnimi prostori, dovozne poti do
objekta, igrišč in predvidene čistilne naprave, ustreznega šte‑
vila parkirišč za osebna vozila in ločeno za potrebe urgence,
nočnih reflektorjev (predvidena višina je do 27 m) ter ograje.
Območje bo opremljeno z vsemi potrebnimi priključki na go‑
spodarsko javno infrastrukturo; predvidena je tudi fotovoltaična
centrala.
Razlogi za pripravo podrobnega načrta:
Občina Zavrč je vložila pobudo za pričetek postopka
izdelave podrobnega načrta.
3.
Območje podrobnega načrta obsega površino, ki jo tvo‑
rijo zemljišča s parcelnimi številkami: 122/1, 122/3, 122/4,
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122/5, 122/6, 125/1, 125/2, 126/1, 126/2, 174/11, 176/3, vse
k.o. Zavrč. Površina celotnega območja P24‑R1, povzeta po
prostorskem planu, meri 2, 34 ha.
Območje podrobnega načrta se v fazi izdelave lahko tudi
delno spremeni.
Podrobni načrt lahko ureja tudi izgradnjo potrebne javne
gospodarske infrastrukture izven območja obdelave. Območje
prestavitev, novogradenj oziroma rekonstrukcij javne gospo‑
darske infrastrukture sme obsegati vse tiste površine oziroma
zemljišča izven območja podrobnega načrta, ki so minimalno
zahtevana za potrebne navezave.
4.
Pri pripravi osnutka podrobnega načrta se upoštevajo
prikaz stanja prostora, izražene investicijske namere ter tudi
morebitne že pridobljene predhodne smernice in priporočila
nosilcev urejanja prostora.
Izdelovalec podrobnega načrta sme uporabiti morebitno
obstoječo dokumentacijo oziroma mora zagotoviti izdelavo stro‑
kovnih podlag, na katerih bodo temeljile uporabljene rešitve.
Podrobni načrt se pripravi skladno z določili ZPNačrt in
Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega po‑
drobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
Druga gradiva, relevantna za izdelavo, so:
– mnenje Službe mestnega arhitekta k urbanistični uredi‑
tvi in oblikovni zasnovi predvidene zazidave.
Podrobni načrt se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je
možen vnos v geoinformacijski sistem (GIS) Občine Zavrč.
5.
Roki za pripravo prostorskega akta in njegovih posame‑
znih faz:
Sklep o začetku priprave prostorskega akta: februar
2010.
Objava sklepa v Uradnem listu RS in v svetovnem spletu:
februar/marec 2010.
Priprava osnutka prostorskega akta: 15 dni po objavi
tega sklepa.
Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic in
obvestila Ministrstva za okolje in prostor, ali je potrebno izvesti
celovito presojo vplivov na okolje: 30 dni od prejema poziva.
Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in dopolnje‑
nega osnutka prostorskega akta: 15 dni po prejetju smernic
nosilcev urejanja prostora.
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi do‑
polnjenega osnutka prostorskega akta, objavljeno na krajevno
običajen način in v svetovnem spletu: najmanj 7 dni pred za‑
četkom javne razgrnitve.
Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnut‑
ka: 30 dni.
(V času javne razgrnitve se izvede javna razprava o
dopolnjenem osnutku. Občani, organi in organizacije, skupno‑
sti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko dajo pisne
pripombe in predloge v času trajanja javne razgrnitve. Rok za
dajanje pripomb poteče s potekom javne razgrnitve.)
Priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov, po‑
danih v času javne razgrnitve: 7 dni po zaključku javne razgr‑
nitve.
Prva obravnava in sprejem dopolnjenega osnutka pro‑
storskega akta na občinskem svetu ter obravnava in sprejem
stališča do pripomb in predlogov: do 30 dni po zaključku javne
razgrnitve.
Objava stališča, zavzetega do pripomb in predlogov, na
krajevno običajen način in v svetovnem spletu, ter pisna se‑
znanitev lastnikov zemljišč glede pripomb in predlogov, ki so
jih izrazili v okviru javne razgrnitve: 7 dni po sprejemu stališč
na občinskem svetu.
Priprava predloga prostorskega akta (dopolnitev s stališči
občinskega sveta): 7 dni po sprejemu stališč na občinskem
svetu.
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Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora na predlog
prostorskega akta: 30 dni od prejema poziva.
Priprava usklajenega predloga prostorskega akta: 7 dni
po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora.
Druga obravnava in sprejem usklajenega predloga pro‑
storskega akta na občinskem svetu: do 30 dni po pripravljenem
usklajenem predlogu.
Objava odloka v Uradnem listu RS: v številki, ki izide po
preteku petnajstdnevnega roka, ki ga določajo predpisi o lokalni
samoupravi.
Priprava končnega elaborata, ki ga načrtovalec preda
Skupni občinski upravi: 15 dni po objavi odloka.
Izdelovalec prostorskega akta mora predati Skupni občin‑
ski upravi, tri kompletirane izvode sprejetega prostorskega akta
(število izvodov za investitorje določa pogodba). Po en izvod
bo predan krajevno pristojni upravni enoti in pristojnim inšpek‑
cijskim službam, en izvod pa bo hranjen na Skupni občinski
upravi, kjer bo akt na vpogled dostopen javnosti. Obenem je
potrebno celoten prostorski akt s prilogami predati pripravljavcu
v digitalni obliki na zgoščenki v dogovorjenem formatu (.dwg,
.doc in .xls.).
6.
Pristojni nosilci urejanja prostora, za izdajo smernic ozi‑
roma projektnih pogojev in mnenj, pri pripravi podrobnega
načrta, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Oddelek porečja reke Drave,
Krekova ulica 17, 2000 Maribor (za področje voda);
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za varstvo na‑
rave, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za področje varstva
narave);
3. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Mari‑
bor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor (za področje varstva
narave);
4. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljublja‑
na (za področje varstva kulturne dediščine);
4.a Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Ob‑
močna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor (za po‑
dročje varstva kulturne dediščine; v vednost zaradi predhodne
seznanitve s predvidenim OPPN);
5. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše‑
vanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (za področje varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred
požarom);
6. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne za‑
deve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana (za področje urejanja območij in infrastrukture, ki je
namenjena za potrebe obrambe);
7. Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije
za ceste, Sektor za upravljanje cest, Območje Ptuj, Trstenja‑
kova ulica 5/a, 2250 Ptuj (za področje upravljanja z državnimi
cestami);
8. Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
(za področje oskrbe z električno energijo);
9. Telekom Slovenije d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja
in zagotavljanje storitev, Center za vzdrževanje omrežja in za‑
gotavljanje storitev Maribor, Titova cesta 38, 2000 Maribor (za
področje umeščanja fiksne telefonije);
10. Komunalno podjetje Ptuj, d.d., Puhova ulica 10, 2250
Ptuj (za področji oskrbe z vodo in odvajanje odplak);
11. Občina Zavrč, Zavrč 11, 2283 Zavrč (za področje
prometa, za občinske ceste).
Drugi udeleženci:
12. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za
okolje, Sektor za CPVO, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
(udeleženec na podlagi četrtega odstavka 58. člena ZPNa‑
črt, glede potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na
okolje).
Če se v postopku priprave podrobnega načrta ugotovi,
da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosil‑
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cev urejanja prostora oziroma udeležencev, se le‑te naknadno
pridobijo v tem istem postopku.
7.
Pripravo, izdelavo ter stroške soglasij podrobnega načrta
financira(jo) investitor(ji); v te namene sklene(jo) pogodbo z
izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načr‑
tovanje. Posamezne obveznosti se določijo z medsebojnim
dogovorom.
8.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
na spletnem naslovu občine: www.zavrc.si.
Št. 3505-20/09
Zavrč, dne 3. februarja 2010
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.

ŽETALE
444.

Sklep o soglasju k Statutu javnega zavoda
Lekarne Ptuj

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradni list
RS, št. 24/99 in 11/01, 5/03 in 24/04) in 39. člena Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj (Uradni list RS,
št. 72/09) je Občinski svet Občine Žetale na 12. izredni seji
dne 3. 2. 2010 sprejel

SKLEP
o soglasju k Statutu javnega zavoda
Lekarne Ptuj
1.
Občinski svet Občine Žetale daje soglasje k Statutu jav‑
nega zavoda Lekarne Ptuj.
2.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na občinskem
svetu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-0012/2010-I/3
Žetale, dne 3. februarja 2010
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

BOROVNICA
445.

Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto
2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura‑
dni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08 in 79/09),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07, 109/08 in 49/09) in
Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08 in 81/09) je
Občinski svet Občine Borovnica na 12. izredni seji dne 21. 1.
2010 sprejel
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403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

1. SPLOŠNA DOLOČBA

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Borovnica za leto 2010
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
42

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

43

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

127.609
243.248

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

2.103.693

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.103.693

INVESTICIJSKI TRANSFERI

157.600

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

100.000

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV

I.
70

–691.601

2.000

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.562.289

75

2.000

DAVČNI PRIHODKI

2.354.133

700 Davki na dohodek in dobiček

1.934.000

703 Davki na premoženje

284.121

704 Domači davki na blago in storitve

136.012

NEDAVČNI PRIHODKI

750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev

0
0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

2.000

V.

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

1.200

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

1.200

0
208.156

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

440 Dana posojila

0

1.500

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

712 Denarne kazni

2.520

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

5.140

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

711 Takse in pristojbine

69.670

714 Drugi nedavčni prihodki

129.326

KAPITALSKI PRIHODKI

255.415

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73

57.600

3.497.977

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

710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

72

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

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

706 Drugi davki
71

29.000

413 Drugi tekoči domači transferi

A.

Proračun
leta 2010

1.117.908

718.051

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

Skupina/Podskupina kontov/Konto

0
14.900

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

III.

v eurih

1305

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat‑
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Stran

25.000
0
230.415

PREJETE DONACIJE

4.500

730 Prejete donacije iz domačih virov

4.500

731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve

0
675.773
675.773
4.189.578

443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
C.

0

800

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

0

55

ODPLAČILA DOLGA

0

550 Odplačila domačega dolga

0

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

810.377

X.

172.844

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

33.369

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31.12. PRETEKLEGA LETA

589.264

1.200

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

9009 Splošni sklad za drugo

–690.801
0
691.601

715.768
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Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo‑
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program‑
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se skupaj s splošnim delom proračuna objavita na
spletni strani Občine Borovnica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do‑
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS,
št. 3/07), ki se uporabljajo za nakup opreme za zagotavljanje
požarne varnosti;
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se uporablja‑
jo za vzdrževanje gozdnih cest;
– prihodki republiške takse za obremenjevanje voda, ki
se uporabljajo za financiranje investicij v odvajanje in čiščenje
meteornih in fekalnih voda;
– namensko zbrani prispevki občanov za izvajanje tekočih
in investicijskih nalog.
Pravice porabe sredstev na proračunski postavki 06008
Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v
občinski upravi, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo
v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spreje‑
ti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu prora‑
čuna pri posameznem neposrednem uporabniku med glavnimi
programi v okviru posameznega področja proračunske porabe
odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občin‑
skemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2010 in o njegovi
realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo‑
rabnika, ki bodo zapadle v prihodnjih letih za investicijske
odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporab‑
nika, od tega:
1. v letu 2011 60% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10% navedenih pravic pora‑
be.

Uradni list Republike Slovenije
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo‑
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporab‑
nika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve‑
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab‑
nika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj‑
nih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni, mora
predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 5.000
eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra‑
ve odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000 eurov župan
in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih
prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna
proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Med odhodki proračuna so planirana sredstva za splošno
proračunsko rezervacijo v višini 7.000 eurov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije so planirana
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagoto‑
vljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže,
da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri
pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O porabi sredstev
splošne proračunske rezervacije odloča župan. O namenih
porabe poroča polletno in letno občinskemu svetu.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
10. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan v letu 2010 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do
občine, in sicer največ do skupne višine 200 eurov.
11. člen
Ne glede na določbe Zakona o javnih financah v letni
program prodaje stvarnega premoženja občine za proračunsko
obdobje 2010 ni potrebno vključiti nepremičnin, katerih ocenje‑
na vrednost ne presega 3.000 eurov.
Za brezplačno pridobitev premoženja je potrebno preho‑
dno soglasje občinskega sveta, če bi takšna pridobitev povzro‑
čala stroške in obveznosti.
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Št.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
V letu 2010 ne načrtujemo zadolževanja.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Borovnica, v letu 2010 ne sme preseči skupne višine glavnic
75.000 eurov.
13. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij)
Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je
Občina Borovnica, se lahko v letu 2010 zadolžijo do skupne
višine 75.000 eurov pod pogojem, da pridobijo soglasje usta‑
novitelja.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja Občine Borovnica v
letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0009/2009-16
Borovnica, dne 21. januarja 2010
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

začetek - sklep o pripravi
priprava osnutka OPPN
smernice nosilcev urejanja prostora
priprava dopolnjenega osnutka OPPN
sodelovanje javnosti
priprava predloga OPPN
mnenja nosilcev urejanja prostora
sprejem predloga OPPN
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RIBNICA
446.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje
urejanja ZN R7/O4 – del

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Ribnica
(Uradni list RS, št. 37/00 in 58/03) je župan Občine Ribnica
sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje urejanja ZN R7/
O4 – del
1. člen
Predmet izdelave občinskega podrobnega prostorskega
načrta – ureditveno območje z oznako ZN – R7/O4 – del (v
nadaljevanju OPPN) je gradnja poslovno proizvodnega objekta
in ureditev spremljajočih površin.
2. člen
Območje OPPN se nanaša na zemljišča parcelnih številk:
1440/2, 382/5, 382/2, 490/14, vse k.o. Ribnica.
Ureditveno območje občinskega podrobnega prostorske‑
ga načrta zajema del območja urejanja z oznako ZN – R7/O4 in
sicer le zemljišča, ki so navedena v prejšnjem odstavku.
3. člen
Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo občinskega
podrobnega prostorskega načrta (OPPN), se pridobi s pre‑
veritvijo vseh do sedaj izdelanih strokovnih podlag in izborom
najustreznejše variante.
4. člen
Občinski podrobni prostorski načrt se okvirno izdela do
junija 2010 in sicer po naslednjem terminskem planu:

– odločitev o celoviti presoji vplivov na okolje
javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN
javna obravnava

februar 2010
februar 2010
februar 2010
marec 2010
marec 2010
20.3.–20.4.2010

preučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni
osnutek OPPN, priprava stališč

april 2010

opredelitev nosilcev urejanja prostora

maj 2010

sprejem usklajenega predloga OPPN na občinskem svetu

junij 2010.

5. člen
Smernice za pripravo občinskega podrobnega prostor‑
skega načrta podajo v roku 30 dni:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Sektor za vodno območje Donave, Einspielerjeva 6, 1000
Ljubljana
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše‑
vanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne za‑
deve, Urad za civilno obrambo, Sektor za civilno obrambo,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
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4. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območ‑
na enota Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana
5. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
6. Elektro Ljubljana, DE Kočevje, Cesta na Trato 6, 1330
Kočevje
7. Hydrovod, Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje
8. Telekom Slovenije, Regionalna enota TK omrežja Za‑
hod, Stegne 19, 1547 Ljubljana
9. Komunala Ribnica, Goriča vas 11a, 1310 Ribnica,
10. Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.
6. člen
Pobudnik in investitor OPPN je Šilc Trade d.o.o., Ribnica,
ki je izbral načrtovalca in financira izdelavo vseh strokovnih
podlag in OPPN. Načrtovalec je dolžan izdelati predmetno
dokumentacijo v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, v
skladu s tem sklepom, ter drugimi predpisi in zakonodajo s
posameznih področij.
7. člen
Sklep o začetku priprave OPPN se objavi v Uradnemu li‑
stu Republike Slovenije in v svetovnem spletu, ter začne veljati
z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Občina Ribnica pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 350-2/2010
Ribnica, dne 10. februarja 2010
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

POPRAVKI
447.

Popravek Sklepa o spremembah
in dopolnitvah Sklepa o izračunu
kapitalske zahteve za kreditno tveganje
po standardiziranem pristopu za
borznoposredniške družbe

POPRAVEK
V Sklepu o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu
kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem
pristopu za borznoposredniške družbe, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 74/09 z dne 25. 9. 2009 se priloga V pravilno
glasi:

POPRAVEK
V Sklepu o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno
tveganje po standardiziranem pristopu za borznoposredniške družbe, objavljenem v
Uradni list
Republikelistu
Slovenije
10 / 12.
2. 2010 / Stran 1309
Uradnem
RS, št. 74/09 z dne 25. 9. 2009 se priloga VŠt.pravilno
glasi:
Priloga
V
Priloga
V
SHEMATSKI
PRIKAZ POSTOPKA
RAZVRŠČANJARAZVRŠČANJA
POSAMEZNIH IZPOSTAVLJENOSTI
SHEMATSKI
PRIKAZ POSTOPKA
POSAMEZNIH

IZPOSTAVLJENOSTI

Izpostavljenosti, ki niso odbitne postavke od kapitala in za katere borznoposredniška družba v
skladu s sklepom o tržnih tveganjih ne izračunava kapitalske zahteve za tržna tveganja
DA

Ali izpostavljenost ustreza opredelitvi iz 19. točke prvega
odstavka 2. člena tega sklepa in ni izpostavljenost iz točke (b)
sedmega odstavka 34. člena tega sklepa?
NE

Izpostavljenost se razvrsti
med regulatorno zelo tvegane
izpostavljenosti.

DA

Ali izpostavljenost ustreza opredelitvi iz 9. točke tretjega
odstavka 2. člena tega sklepa?
NE

Izpostavljenost se razvrsti
med pozicije v listinjenju.

DA

Izpostavljenost se razvrsti
med zapadle postavke.

Ali izpostavljenost ustreza opredelitvi iz 7. točke tretjega
odstavka 2. člena tega sklepa?

Izpostavljenost se razvrsti
med izpostavljenosti iz
naslova naložb v krite
obveznice ALI med
izpostavljenosti iz naslova
naložb v investicijske sklade.

NE
Ali se izpostavljenost lahko razvrsti v kategorijo
izpostavljenosti iz točke (l) ali (o) prvega odstavka 4. člena
tega sklepa?

DA

NE
Ali se izpostavljenost
lahko razvrsti v kategorijo
izpostavljenosti iz točke
(i) prvega odstavka 4.
člena tega sklepa?

DA

NE

DA

Ali je izpostavljenost ena izmed izpostavljenosti iz 34. člena
tega sklepa?

DA

Izpostavljenost se razvrsti
med ostale
izpostavljenosti.

DA

Izpostavljenost se
razvrsti v ustrezno
kategorijo
izpostavljenosti glede
na vrsto dolžnika.

NE
Ali se izpostavljenost lahko razvrsti v kategorijo izpostavljenosti
iz točke (a) do (e) prvega odstavka 4. člena tega sklepa?

Izpostavljenost oz.
njen del se razvrsti
med izpostavljenosti,
zavarovane z
nepremičninami.

NE

Ali se za izpostavljenost oz. njen del
uporabi utež tveganja, ki se dodeli
dolžniku oziroma njegovemu
finančnemu instrumentu, na katerega
se zavarovana izpostavljenost nanaša?

NE
Ali se izpostavljenost do posamezne
osebe ali skupine povezanih oseb
lahko razvrsti v kategorijo
izpostavljenosti iz točke (h) prvega
odstavka 4. člena tega sklepa?

Ali se za
izpostavljenost do
posamezne osebe ali
skupine povezanih
oseb uporabi utež
tveganja 75%?

DA

NE

NE

DA

DA

Ali izpostavljenost ustreza opredelitvi iz 15. točke
tretjega odstavka 2. člena tega sklepa?
NE
DA

Ali se izpostavljenost lahko razvrsti v kategorijo
izpostavljenosti iz točke (f) prvega odstavka 4. člena tega
sklepa?
NE
Ali se izpostavljenost lahko razvrsti v kategorijo
izpostavljenosti iz točke (g) prvega odstavka 4. člena tega
sklepa?

Izpostavljenost se
razvrsti med
izpostavljenosti do
institucij ali podjetij s
kratkoročno bonitetno
oceno.
Izpostavljenost se razvrsti
med izpostavljenosti do
institucij.

DA

NE

Izpostavljenost se
razvrsti med
izpostavljenosti iz
naslova opravljanja
storitev na drobno.

Izpostavljenost se
razvrsti med
izpostavljenosti do
podjetij.

Št. 00700-9/2009-7
Ljubljana, dne 5. februarja 2010
Namestnica predsednika sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
Anka Čadež l.r.
Priloga
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VSEBINA
390.
391.
392.

393.

394.
395.
396.
397.
398.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
dohodnini (ZDoh-2E)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o igrah na srečo (ZIS-C)
Zakon o davku na dodano vrednost (uradno preči‑
ščeno besedilo) (ZDDV-1-UPB2)

LJUBLJANA
1201

412.

1203
1208

Sklep o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega
javnega dobra

414.

Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na ze‑
mljišču parc. št. 699/6, dvorišče v izmeri 67 m2, k.o.
Meža Takraj

1242

399.

Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopol‑
nitvah Odloka »ZN Industrijska cona Godovič«
Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2010
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o gospodar‑
jenju s stavbnimi zemljišči v Občini Idrija
Sklep o vrednosti točke za obračun najemnine za
zemljišča in javne površine, ki so v lasti Občine
Idrija za leto 2010

415.

Odlok o proračunu Občine Naklo za leto 2010

416.

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne
občine Novo mesto
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje opremljanja »Kanalizacija Jugorje«
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ko‑
munalnih taksah v Mestni občini Novo mesto
Sklep o razveljavitvi programa priprave Občinske‑
ga lokacijskega načrta Otočec - Šentpeter

1242
1242
1244
1246
1247

417.
418.
419.

402.

1304

421.

1248
1248
1250
1251

404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.

Odlok o razglasitvi železniške postaje v Kamniku
za kulturni spomenik lokalnega pomena
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov
na področju kulture v Občini Kamnik
Pravilnik o sofinanciranju prireditev in projektov
Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov in
projektov v Občini Kamnik
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov
občine in člane delovnih teles v Občini Kamnik
Sklep o soglasju k omrežnini kot dodatku k ceni
storitve oskrbe s pitno vodo
Sklep o soglasju k cenam omrežnine in cenam
vezanih na obstoječe greznice in male čistilne na‑
prave, v okviru storitev gospodarske javne službe
»odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske
odpadne vode« v Občini Kamnik

423.

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
občinskega podrobnega prostorskega načrta Po‑
stojnska jama

Odlok o notranji organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Občine Lendava – uradno preči‑
ščeno besedilo

1279
1279

425.

1257

426.
427.

1258
428.
429.
430.
431.
1260

1280
1280

1282

RAVNE NA KOROŠKEM

1253
1255

1259

1280

POSTOJNA

424.

LENDAVA
411.

1277

POLJČANE
Odlok o proračunu Občine Poljčane za leto 2010

1251
1252

1259

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Podčetrtek
Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini
parc. št. 600/12, k.o. Podčetrtek, in o zamenjavi
predmetne nepremičnine za nepremičnino parc.
št. 323/26, k.o. Podčetrtek, in o ustanovitvi javnega
dobra na predmetni nepremičnini

422.

KAMNIK
403.

1268

PODČETRTEK

IDRIJA
400.
401.

1265

NOVO MESTO

420.

BOROVNICA
Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto
2010

1264

NAKLO

OBČINE
445.

1264

MEŽICA

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Aneks h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavno‑
sti
Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih
dejavnosti
Dodatek št. 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost
kovinskih materialov in livarn
Dodatek št. 5 h Kolektivni pogodbi za kovinsko
industrijo Slovenije
Dodatek št. 6 h Kolektivni pogodbi za elektroindu‑
strijo Slovenije

1263

LJUBNO
413.

MINISTRSTVA

Shema za določanje odškodnine za posamezne
vrste poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti az‑
bestu

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja urejanja ŠR
1/2-1 Bellevue in del območja urejanja ŠR 1/5
Tivoli – Šišenski hrib

Odlok o ukinitvi Odloka o plačilu takse za reproduk‑
cijo na področju vodooskrbe na območju Občine
Ravne na Koroškem
Odlok o ukinitvi Odloka o plačilu takse
za obremenjevanje tal na območju Občine Ravne
na Koroškem
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Glasbena šola Ravne na Koroškem
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javne‑
ga vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Juričevega Drejčka
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Koroški jeklarji
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Prežihovega Voranca
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
Vrtca Ravne na Koroškem
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odlo‑
ka o ureditvi cestnega prometa v Občini Ravne
na Koroškem

1283
1283
1284
1284
1285
1285
1285
1286

Stran
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Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje urejanja P24-R1
Zavrč (območje športa in rekreacije)

1303
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432.

Sklep o uvedbi časovno omejenega parkiranja –
modre cone na urejenih parkiriščih v mestnem
jedru – Trgu svobode na Ravnah na Koroškem

Št.

ZAVRČ
1287

443.

RIBNICA
446.

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje urejanja ZN R7/
O4 – del

ŽETALE
1307

444.

Sklep o soglasju k Statutu javnega zavoda Lekarne
Ptuj

447.

Popravek Sklepa o spremembah in dopolnitvah
Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno
tveganje po standardiziranem pristopu za borzno‑
posredniške družbe

SEVNICA
433.

Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostor‑
skega načrta za most čez reko Savo pri naselju
Log
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi organov skupne občinske uprave

1287

1289

436.

Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Slovenj
Gradec
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o taksi
na onesnaževanje vode

1290
1299

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
437.
438.

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini
Sveti Jurij ob Ščavnici
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

1299
1301

ŠMARTNO PRI LITIJI
439.

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem na‑
črtu za razširitev ureditvenega območja Šmartno
sever ŠS 2

1301

VOJNIK
440.
441.

Obvezna razlaga Odloka o ZN stanovanjska sose‑
ska Vojnik
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o taksi na
onesnaževanje vode

1302
1302

VRANSKO
442.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

1308

Uradni list RS – Razglasni del
Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 10/10
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

SLOVENJ GRADEC
435.

1304

POPRAVKI

SEŽANA
434.
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VSEBINA
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidence sindikatov
Objave po Zakonu o medijih
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

261
287
289
291
298
299
300
301
301
301
304
305
305
305
308
308
310
310
310
311
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Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)
neuradno prečiščeno besedilo, z novelama ZIZ-F
in ZIZ-G ter stvarnim kazalom mag. Janeza
Topliška
Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), ki je bil sprejet leta
1998, je od izida doživel vrsto sprememb. Poleg tega so
nanj vplivali tudi številne odločbe Ustavnega sodišča RS
in druga zakonska besedila. Knjiga poleg neuradnega
prečiščenega besedila zakona vsebuje tudi stvarno
kaz
kazalo.
Cena: 36 EUR
Leto izdaje: 2010
ISBN:: 978-961-204-448-0
Število strani: 216
Dimenzija: 14,5 cm × 20,5 cm
Vezava: trda vezava

Cena: 32 EUR
Leto izdaje: 2010
ISBN: 978-961-204-427-3
27-3
Število strani: 216
6
Dimenzija: 14,0 cm × 20,0 cm

N A R O Č I L N I C A

Vezava: mehka vezava

Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)
• trda vezava

cena:

36 €

Število izvodov

• mehka vezava

cena:

32 €

Število izvodov

Podjetje

Oddelek

Ime in priimek
Matična št.

E-pošta
Davčna št.

Davčni zavezanec

Ulica in številka

Kraj

Podpis in žig
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