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DRŽAVNI ZBOR
1696.

Zakon o nadzoru državne meje (uradno
prečiščeno besedilo) (ZNDM-2-UPB1)

Na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika državnega zbora in sklepa Državnega zbora z dne 22. septembra 2009 je Državni zbor na seji dne 20. aprila 2010 potrdil
uradno prečiščeno besedilo Zakona o nadzoru državne meje,
ki obsega:
– Zakon o nadzoru državne meje – ZNDM-2 (Uradni list
RS, št. 60/07 z dne 6. 7. 2007) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje – ZNDM-2A (Uradni list RS, št. 77/09 z dne
2. 10. 2009).
Št. 212-08/10-10/2
Ljubljana, dne 20. aprila 2010
EPA 973-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

ZAKON
O NADZORU DRŽAVNE MEJE
uradno prečiščeno besedilo
(ZNDM-2-UPB1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
(1) Ta zakon določa organizacijo in način opravljanja
nadzora državne meje, izvajanja izravnalnih ukrepov in mednarodno policijsko sodelovanje.
(2) Ta zakon v skladu z Uredbo (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o Zakoniku
Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik
o schengenskih mejah) (UL L 105, 13. 4. 2006, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Zakonik o schengenskih mejah) določa tudi
pristojne organe v Republiki Sloveniji za izvajanje Zakonika o
schengenskih mejah ter sankcije za kršitve njegovih določb.
(3) Za nadzor državne meje po tem zakonu se štejejo
dejavnost in ukrepi iz Zakonika o schengenskih mejah.
(4) Mednarodno policijsko sodelovanje zajema dejavnost
tujih policijskih organov na državnem ozemlju Republike Slovenije oziroma organov Republike Slovenije na tujem državnem
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ozemlju, sodelovanje s tujimi varnostnimi organi, napotitev uradnikov za zvezo v tujino ter sprejem tujih uradnikov za zvezo.
(5) Opravljanje nadzora državne meje po tem zakonu ne
posega v izvajanje pooblastil, ki jih imajo v skladu z veljavno
zakonodajo drugi državni organi.
2. člen
(namen nadzora državne meje)
Nadzor državne meje se opravlja z namenom, da se:
– zavarujeta življenje in zdravje ljudi;
– preprečujejo in odkrivajo kazniva dejanja in prekrški ter
odkrivajo in prijemajo njihovi storilci;
– preprečujejo nedovoljene migracije;
– zagotavlja varnost ljudi, premoženja in okolja;
– preprečujejo in odkrivajo druge nevarnosti za javno
varnost in red.
3. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
1. mejna črta razmejuje območje Republike Slovenije od
območij sosednjih držav;
2. državna meja po tem zakonu je kopenska in morska
meja ter letališča in pristanišča, prek katerih poteka mednarodni promet;
3. območja mejnih prehodov, za katere velja Sklep Sveta
z dne 6. decembra 2007 o polni uporabi določb schengenskega
pravnega reda v Češki republiki, Republiki Estoniji, Republiki
Latviji, Republiki Litvi, Republiki Madžarski, Republiki Malti,
Republiki Poljski, Republiki Sloveniji in Slovaški republiki (UL L
št. 323 z dne 8. 12. 2007, str. 34), imajo za namene upravljanja
in prostorske ureditve, status mejnega prehoda;
4. mednarodni običaji so pravila splošne prakse in splošno sprejeta pravila, ki se nanašajo na vsebino in zadeve,
urejene s tem zakonom;
5. mejna prometna povezava je cesta, železniška proga
ali pot, ki poteka čez mejno črto izven mejnih prehodov.
II. ORGAN, KI NADZIRA DRŽAVNO MEJO
IN POOBLASTILA
4. člen
(organ, ki nadzira državno mejo)
Za nadzor državne meje je pristojna policija.
5. člen
(pooblastila)
(1) Za opravljanje nalog nadzora državne meje imajo policisti in policistke (v nadaljnjem besedilu: policisti) pooblastila,
ki jih predpisuje ta zakon, pooblastila, ki jih predpisujejo drugi
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zakoni, ter pooblastila, ki izhajajo iz pravnega reda Evropske
unije.
(2) Če s tem ali drugim predpisom ni določeno drugače,
morajo policisti, kadar opravljajo naloge po tem zakonu, upoštevati mednarodne običaje.
6. člen
(ukrepi za preprečevanje nevarnosti)
Policija lahko za opravljanje nadzora nad državno mejo,
če ta zakon ali drugi predpisi posebej ne urejajo posebnih
pooblastil, sprejema in izvaja tudi druge nujne ukrepe za preprečevanje nevarnosti, ki v konkretnem primeru pomenijo neposredno ogrožanje javne varnosti in reda, še zlasti življenja in
zdravja ljudi ter premoženja.
7. člen
(načelo sorazmernosti)
(1) Policisti smejo pri opravljanju nalog nadzora državne
meje uporabljati le tisto pooblastilo, s katerim opravljajo nalogo
z najmanjšimi škodljivimi posledicami za osebo.
(2) Izvajanje pooblastil ne sme povzročiti škode, ki bi bila
v očitnem nesorazmerju z njihovim namenom in zastavljenimi
cilji njihove uporabe.
(3) Policist mora prenehati izvajati pooblastila takoj, ko ni
več razlogov za njihovo uporabo.
8. člen
(omogočanje nadzora državne meje)
(1) Policija sme postaviti table z opozorilnimi napisi in
drugo signalizacijo ali namestiti in uporabljati tehnična ali druga
sredstva za opravljanje nadzora državne meje ali preprečevanje nedovoljenega prehajanja državne meje. Za vzdrževanje
tabel, druge signalizacije in drugih tehničnih sredstev po tem
členu je pristojna policija.
(2) Če je potrebno za uspešno izvedbo nalog po tem
zakonu in nalog, predpisanih s pravnim redom Evropske unije,
policisti lahko uporabljajo zemljišča in vodne površine ne glede
na lastništvo.
(3) Lastniki in posestniki zemljišč in vodnih površin morajo
pustiti prost dostop in gibanje za nemoteno opravljanje nalog
nadzora državne meje.
9. člen
(uporaba vozil in plovil)
Za opravljanje nalog nadzora državne meje smejo policisti
ne glede na druge predpise uporabljati vse vrste vozil, vodna
plovila in zrakoplove v obmejnem območju ob državni meji, na
drugih območjih pa le, če je to potrebno, da se pride do takega
območja.
III. MEJNA ČRTA
10. člen
(označitev mejne črte)
(1) Vlada Republike Slovenije na predlog posameznih
ministrstev imenuje člane delegacij v meddržavnih komisijah
za označevanje in vzdrževanje državnih meja, ustanovljenih na
podlagi veljavnih mednarodnih pogodb. Ministrstvo, pristojno
za zunanje zadeve, z drugimi pristojnimi ministrstvi usklajuje
opravljanje nalog, povezanih z označevanjem mejne črte ter
razmejitvijo.
(2) Strokovno-tehnična opravila v zvezi z označevanjem
mejne črte opravlja upravni organ, pristojen za geodetske
zadeve.
(3) Ob glavnih cestah, ki vodijo proti mejni črti na notranjih
mejah, se s tablami obvešča o prihodu na ozemlje Republike
Slovenije oziroma o približevanju ozemlju sosednje države
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članice Evropske unije. S tablami se obvešča tudi o prihodu na
ozemlje Republike Slovenije na letališčih in pristaniščih.
(4) Če potek mejne črte ni dovolj razpoznaven, je treba
bližino mejne črte na cestnih in drugih povezavah označiti s
posebnimi opozorilnimi tablami, ki opozarjajo na neposredno
bližino mejne črte in s prometno signalizacijo, ki prepoveduje
promet vozil.
(5) Na opozorilne table in drugo signalizacijo je prepovedano pritrjevati ali namestiti karkoli, prepovedana so tudi druga
ravnanja, s katerimi bi se zakrivala vidnost teh tabel ali druge
signalizacije.
(6) Lastniki in upravitelji cest, poti in drugih zemljišč
morajo brezplačno dovoliti prehod in omogočiti brezplačno
postavitev opozorilnih tabel in druge signalizacije na način,
ki ne posega v vrednost nepremičnine. Table iz tretjega odstavka tega člena in posebne opozorilne table iz četrtega
odstavka tega člena postavi in vzdržuje ministrstvo, pristojno
za notranje zadeve. Drugo prometno signalizacijo iz četrtega
odstavka tega člena na javnih cestah postavi in vzdržuje
upravljavec ceste.
(7) Oznake iz četrtega odstavka tega člena se vpišejo v
evidenco državne meje, ki jo vodi upravni organ, pristojen za
geodetske zadeve. Vpis ali spremembo vpisa oznak iz četrtega
odstavka tega člena izvede upravni organ, pristojen za geodetske zadeve, na predlog policije.
(8) Minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z
ministrom, pristojnim za promet, s pravilnikom podrobneje uredi
izvajanje tretjega odstavka tega člena. Način izvajanja četrtega
odstavka tega člena s pravilnikom določi minister, pristojen za
notranje zadeve.
11. člen
(zapiranje mejnih prometnih povezav)
(1) Mejne prometne povezave se zaprejo z zapornicami
ali na druge načine, ki preprečujejo nedovoljen prehod državne
meje.
(2) Na zemljiščih, na katerih se mejne prometne povezave
zaprejo na način iz prejšnjega odstavka, se zaradi dostopa,
gradnje in postavitve ter za čas postavitve zapornic ali drugih
načinov zapiranja ustanovi služnost v javno korist v skladu s
predpisi, ki urejajo stvarnopravna razmerja, ter v skladu s predpisi, ki urejajo razlastitev in omejitev lastninske pravice.
(3) Seznam mejnih prometnih povezav, ki se zaprejo,
določi Vlada Republike Slovenije.
(4) Izvedba del, s katerimi se mejne prometne povezave,
ki jih opredeljuje seznam iz prejšnjega odstavka, zaprejo na
način iz prvega odstavka tega člena, se šteje za dela v javno
korist, za katera v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, ni potrebno gradbeno dovoljenje in se lahko začnejo brez
pridobitve lokacijske informacije.
12. člen
(vidnost mejne črte in prepoved dejavnosti ob mejni črti)
(1) Če mora biti mejna črta na podlagi mednarodne pogodbe prosta drevja, grmičevja in drugega rastlinja, ki zmanjšuje vidnost mejnih oznak ali poteka mejne črte, in mednarodna
pogodba ne določa drugače, je za zagotovitev vidnosti pristojen
upravni organ, pristojen za geodetske zadeve.
(2) Minister, pristojen za notranje zadeve, lahko zaradi
javnega reda z odredbo začasno prepove cestni oziroma železniški promet, lete letal in drugih naprav za letenje, plovbo, lov,
ribolov ter gibanje ali zadrževanje oseb ob mejni črti. Prepoved
traja, dokler trajajo razlogi za javni red.
(3) Zaradi vidnosti mejne črte lahko policija z odločbo
prepove sajenje in setev posameznih vrst drevja in drugih
rastlin ob mejni črti. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za
notranje zadeve.
(4) Prizadeti po drugem odstavku tega člena nimajo pravice do odškodnine zaradi izvajanja potrebnih ukrepov po tem
členu.
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13. člen

19. člen

(urejanje prostora ob mejni črti)

(določitev začasnih mejnih prehodov)

Kadar se s prostorskim aktom občine ureja tudi območje,
ki sega 50 metrov od mejne črte, pri pripravi in sprejemanju
prostorskega akta v skladu z zakonom, ki ureja urejanje prostora, v delu, ki se nanaša na 50-metrski pas, kot udeleženec
sodeluje tudi policija.

(1) Policija lahko z odločbo ustanovi začasni mejni prehod, če je to potrebno za smotrno izvajanje kratkotrajnih čezmejnih dejavnosti, kot so:
– vaje za primer naravnih in drugih nesreč;
– športne prireditve;
– ukrepi za preusmerjanje prometa;
– kulturne, znanstvene, strokovne in turistične prireditve
in dejavnosti;
– izvajanje dejavnosti, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb;
– kmetijska, gozdarska dela in druga dela ter opravila, za
katera obstaja širši javni interes.
(2) Če se ustanovi začasni mejni prehod na letališču,
vzletišču ali železniški progi, policija izda odločbo v soglasju z
ministrstvom, pristojnim za promet.
(3) Pri ustanovitvi začasnega mejnega prehoda je potrebno tudi soglasje upravnega organa, pristojnega za carinske
zadeve, v katerem opredeli pogoje in stroške za opravljanje
carinske kontrole.
(4) Pobudnik ustanovitve začasnega mejnega prehoda
za cestni in železniški promet mora o tem pravočasno obvestiti
sosednje varnostne organe.
(5) Začasni mejni prehod po tem členu se lahko ustanovi
za največ šest mesecev v 12 mesecih, razen zaradi razlogov
iz šeste alineje prvega odstavka tega člena, za katere se mejni
prehod ustanovi, dokler trajajo ta dela oziroma za čas, dokler
obstaja širši javni interes.
(6) V odločbi se poleg kraja odprtja začasnega mejnega
prehoda navedejo tudi čas obratovanja mejnega prehoda, obseg uporabe mejnega prehoda in drugi pogoji.
(7) O pritožbi v zadevah iz prvega odstavka tega člena
odloča ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.

14. člen
(mejni incident)
(1) Kadar policija ugotovi ravnanje tujih državnih organov
na ozemlju Republike Slovenije, ki ni dovoljeno z mednarodnimi pogodbami, predpisi Republike Slovenije ali predpisi
Evropske unije, oziroma nedovoljeno poseganje v okolje in
prostor ob mejni črti Republike Slovenije državnih organov ali
drugih oseb tujih držav, o tem obvesti ministrstvo, pristojno za
zunanje zadeve.
(2) Minister, pristojen za notranje zadeve, s pravilnikom
podrobneje uredi izvajanje tega člena.
IV. PRESTOP DRŽAVNE MEJE
IN MEJNI PREHOD
15. člen
(prestop državne meje)
(1) Prestop državne meje je vsako človekovo gibanje čez
državno mejo.
(2) Oseba, ki državno mejo prestopi zaradi nepredvidljivih
nujnih okoliščin izven mejnega prehoda ali izven določenega
delovnega časa, mora, takoj ko je to mogoče, o tem obvestiti
policijo.
16. člen
(tranzitni promet)
(1) Tranzit pomeni vstop v Republiko Slovenijo iz prve
države, prehod ozemlja Republike Slovenije in izstop v drugo
državo.
(2) Za osebe, ki državno mejo prečkajo v zračnem prometu, ne velja obveznost mejne kontrole:
– če po pristanku na letališču brez odlašanja znova odletijo in v tem vmesnem času ne zapustijo zračnega plovila;
– če gre za prelet zračnega plovila brez vmesnega pristanka.
(3) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja tudi za pomorski promet.
17. člen
(določitev mejnih prehodov)
Mejne prehode, delovni čas in obseg uporabe mejnih
prehodov določi Vlada Republike Slovenije z uredbo.
18. člen
(določitev mejnih prehodov za določen krog oseb)
(1) Policija lahko ob izkazanem upravičenem interesu z
odločbo ustanovi mejni prehod za poimensko določene osebe.
Pri ustanovitvi mejnega prehoda za določen krog oseb je potrebno tudi soglasje upravnega organa, pristojnega za carinske
zadeve, v katerem opredeli pogoje in stroške za opravljanje
carinske kontrole. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za
notranje zadeve.
(2) Mejni prehod se po tem členu lahko ustanovi za največ
tri leta.
(3) V odločbi se poleg kraja odprtja mejnega prehoda
za določen krog oseb navedejo tudi poimenski seznam oseb,
ki jim je dovoljen prehod, čas obratovanja mejnega prehoda,
obseg uporabe mejnega prehoda in drugi pogoji.

20. člen
(stroški ustanovitve mejnega prehoda)
Stroške ustanovitve in obratovanja mejnega prehoda za
določen krog oseb in začasnega mejnega prehoda krije pobudnik ustanovitve takega mejnega prehoda. Stroški se v tem
primeru smejo obračunati pavšalno glede na predvidene stroške opravljanja mejne in carinske kontrole. Stroški se določijo
v odločbi o določitvi takega mejnega prehoda.
21. člen
(ureditev mejnega prehoda)
(1) Mejni prehodi morajo biti urejeni tako, da omogočajo
smotrno, učinkovito in ekonomično delovanje služb na mejnem
prehodu.
(2) Upravljavci letališč, pristanišč in železniških postaj
morajo z ustreznimi objekti in organizacijskimi ukrepi poskrbeti,
da lahko policija opravlja mejno kontrolo.
(3) Upravljavci iz prejšnjega odstavka morajo policiji zagotoviti ustrezne službene prostore in zadostno število parkirnih mest, brezplačno omogočiti dostop do svojih objektov
in naprav, zagotoviti brezplačen prevoz pri opravljanju nalog,
in takoj, ko je mogoče, brezplačno sporočiti vozne rede, rede
letenja in vsa dejanska prometna gibanja.
22. člen
(območje mejnega prehoda)
(1) Vsakemu mejnemu prehodu, razen mejnim prehodom,
določenim v 18. členu tega zakona, pripada območje mejnega
prehoda, ki zajema neposredno okolico z objekti, ki so potrebni
za smotrno in varno odvijanje prometa. Območje, ki je potrebno
za opravljanje mejne kontrole, je sestavni del območja mejnega prehoda. Mejnim prehodom iz 19. ter četrtega odstavka
36. člena tega zakona le izjemoma pripada območje mejnega
prehoda.
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(2) V območje mejnega prehoda za železniški promet
spada tudi železniški tir s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem od mejne črte do mejnega prehoda.
(3) Območje mejnega prehoda z odločbo določi direktor
policijske uprave s soglasjem direktorja pristojnega carinskega
urada. Območje mejnega prehoda na letališču z odločbo določi
direktor pristojne policijske uprave, v soglasju s pristojno notranjo organizacijsko enoto ministrstva, pristojnega za promet,
za civilno letalstvo. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za
notranje zadeve.
(4) Na območju mejnega prehoda sta gibanje in zadrževanje dovoljena le osebam, ki nameravajo prestopiti državno
mejo ali so jo že prestopile in se na mejnem prehodu zadržujejo
zaradi mejne kontrole, ter drugim osebam, ki imajo upravičen
razlog.
(5) Na območju mejnega prehoda je prepovedano pobiranje kakršnih koli dajatev, prispevkov ali pristojbin, razen tistih,
ki se pobirajo na podlagi zakona.
(6) Minister, pristojen za notranje zadeve, s pravilnikom
podrobneje uredi izvajanje prvega, drugega in četrtega odstavka tega člena.
23. člen
(označitev mejnega prehoda in njegovega območja)
(1) Mejni prehod in njegovo območje se označita z opozorilnimi, obvestilnimi in dopolnilnimi tablami.
(2) Postavitev opozorilnih, obvestilnih in dopolnilnih tabel
ni potrebna na mejnih prehodih iz 18., 19. ter četrtega odstavka
36. člena tega zakona.
(3) Obliko, vsebino in način postavitve opozorilnih, obvestilnih in dopolnilnih tabel v soglasju z ministrom, pristojnim
za promet, določi minister, pristojen za notranje zadeve, s
pravilnikom.
24. člen
(obveznost potnikov in drugih oseb)
Potniki in druge osebe, ki so na območju mejnega prehoda, morajo upoštevati navodila in odredbe uradnih oseb, ki
opravljajo mejno kontrolo.
25. člen
(gradnja in postavitev objektov na območju
mejnega prehoda)
(1) Za gradnjo ali spremembo namembnosti objektov
po predpisih o graditvi objektov in naprav na območju mejnega prehoda je potrebno pridobiti soglasji direktorja pristojne
policijske uprave in direktorja pristojnega carinskega urada.
O pritožbi zoper odločitev direktorja policijske uprave odloča ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, o pritožbi zoper
odločitev direktorja carinskega urada pa odloča ministrstvo,
pristojno za finance.
(2) Soglasje iz prvega odstavka tega člena se ne izda,
če bi objekt, naprava ali dejavnost lahko ovirala opravljanje
mejne kontrole, drugih varnostnih ukrepov na državni meji ali
zmanjševala preglednost.
(3) Soglasje velja do izdaje ustreznega gradbenega ali
drugega dovoljenja, vendar največ dve leti.
26. člen
(obveznost poveljnika plovila)
(1) Ob prihodu iz tujine mora poveljnik plovila zagotoviti,
da člani posadke in potniki ne zapustijo plovila, preden ni opravljena mejna kontrola, če se opravlja na plovilu.
(2) Poveljnik ladje ali zastopnik ladjarja mora, še preden
pripluje ladja v pristanišče ali najpozneje ob pristanku v pristanišču, policiji naznaniti vse potnike, ki nimajo veljavnega
dokumenta za prestop državne meje.
(3) Poveljnik plovila mora storiti vse potrebno, da potniki,
ki nimajo veljavnega dokumenta za prestop državne meje ali
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jim je bil vstop v Republiko Slovenijo zavrnjen, ne zapustijo
ladje brez dovoljenja policije.
(4) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi v
zračnem prometu, določbi prvega in drugega odstavka tega
člena pa se smiselno uporabljata tudi v avtobusnem in železniškem prometu.
V. MEJNA KONTROLA
27. člen
(obveznost podreditve mejni kontroli)
(1) Oseba, ki namerava prestopiti ali je že prestopila
mejno črto, mora izročiti veljavni dokument za prestop državne
meje in se podrediti mejni kontroli ter ne sme zapustiti območja mejnega prehoda, dokler ni mejna kontrola opravljena, ali
se kako drugače izmakniti mejni kontroli oziroma odstopiti od
nameravanega prestopa državne meje.
(2) Državljan tretje države, ki namerava prestopiti ali
je že prestopil mejno črto, mora policistu, ki opravlja mejno
kontrolo, pojasniti vse okoliščine, pomembne za prehod državne meje.
(3) Oseba iz prvega in drugega odstavka tega člena se
mora ravnati po navodilih in odredbah policista, ki opravlja
mejno kontrolo.
28. člen
(mejna kontrola)
(1) Mejna kontrola se opravi izključno ob nameravanem
prestopu državne meje.
(2) Policist, ki opravlja mejno kontrolo, sme:
– zahtevati predložitev veljavnih dokumentov, ki so potrebni za prestop državne meje za osebe in predmete;
– vnesti v dokumente za prestop državne meje podatke o
okoliščinah vstopa ali izstopa iz države;
– opraviti kontrolo potnikov, kontrolo prevoznega sredstva
in kontrolo stvari, ki jih ima oseba s seboj;
– zadržati osebo za nujno potreben čas, vendar največ
za 48 ur.
(3) Če policist na mejnem prehodu opravlja kontrolo v
neposredni bližini carinskega delavca, policist praviloma pred
kontrolo po tretji alineji prejšnjega odstavka omogoči osebi, pri
kateri opravlja mejno kontrolo, predložitev blaga pri carinskem
organu.
(4) Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše način opravljanja mejne kontrole na posameznih vrstah mejnih
prehodov.
29. člen
(kontrola potnikov, prevoznega sredstva in stvari)
(1) Kontrola potnikov je kontrola, ki zajema preverjanje
dokumentov za prestop državne meje skupaj s preverjanjem
biometričnih podatkov ter z ugotavljanjem identitete osebe,
ki namerava prestopiti državno mejo, in drugih pogojev za
prestop in tiralično-tehnično preverjanje osebe z odvzemom
prstnih odtisov in odtisov dlani ter preverjanje drugih telesnih
identifikacijskih značilnosti. Policist sme zahtevati od osebe, naj
pokaže, kaj ima pri sebi.
(2) V primeru suma posedovanja prepovedanih stvari,
predmetov ali zaradi ugotavljanja identitete sme policist pregledati ali preiskati osebo. Preiskava po tem členu ne zajema
preiskave telesnih votlin.
(3) Kontrola prevoznega sredstva je kontrola, ki zajema
zunanji in notranji vidni pregled prevoznega sredstva in preiskavo prevoznega sredstva.
(4) V primeru suma, da oseba v prevoznem sredstvu
prevaža prepovedane predmete ali stvari, ki bi pripomogle
k ugotavljanju njene identitete ali identitete drugih potnikov,
ter zaradi preprečevanja nedovoljenega vstopa v Republiko
Slovenijo sme policist preiskati prevozno sredstvo, kar pomeni
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podroben pregled vseh delov, vključno z razstavljanjem posameznih delov prevoznega sredstva.
(5) Kontrola stvari zajema kontrolo predmetov in stvari, ki
jih ima oseba, ki namerava prestopiti državno mejo, s seboj ali
v prevoznem sredstvu.
(6) V primeru suma, da so v predmetih ali stvareh, ki jih
ima s seboj, ali v prevoznem sredstvu prepovedani predmeti
ali stvari, ki bi pripomogle k ugotavljanju njene identitete ali
identitete drugih potnikov, sme policist preiskati predmete ali
stvari, kar pomeni podroben pregled vseh delov skupaj z razstavljanjem posameznih delov.
(7) Pri opravljanju kontrole potnikov, kontrole prevoznega
sredstva in kontrole stvari sme policist uporabljati ustrezne
tehnične pripomočke.
30. člen
(pravica prisotnosti)
Lastnik prevoznega sredstva in lastnik stvari oziroma
oseba, ki jih ima v posesti, ima pravico biti prisoten pri pregledu
oziroma preiskavi.
31. člen
(uporaba drugih predpisov)
(1) Če policist med pregledom ali preiskavo osebe, stvari
ali prevoznega sredstva najde predmete, ki se smejo odvzeti
po zakonu, ki ureja kazenski postopek, ali po zakonu, ki ureja
prekrške, policist nadaljuje postopek po navedenih zakonih.
(2) Če policist med pregledom ali preiskavo osebe, stvari
ali prevoznega sredstva najde predmete, ki ne spadajo med
predmete iz prejšnjega odstavka, pa v skladu s predpisi spadajo v področje nadzora drugega državnega organa, jih prepustijo
pristojnemu organu v nadaljnji postopek.
32. člen
(zadržanje osebe)
(1) Policist sme za nujno potreben čas, vendar največ za
48 ur, zadržati osebo, ki namerava ali je že prestopila mejno
črto in obstaja razlog za sum, da je oseba nedovoljeno prestopila državno mejo in je zadržanje potrebno zaradi ugotovitve
vseh potrebnih dejstev in okoliščin prehajanja državne meje
ali zaradi zavrnitve tujca, ki ne izpolnjuje pogojev za vstop v
državo in ga zaradi utemeljenih razlogov iz države ni mogoče
napotiti takoj.
(2) Zadržano osebo je treba o razlogih za zadržanje in
njenih pravicah obvestiti takoj.
(3) Če zadržanje iz prvega odstavka tega člena traja več
kot 6 ur, mora policist v pisni obliki z odločbo takoj obvestiti
osebo, ki je zadržana, o razlogih za zadržanje. Zadržana oseba
ima, dokler traja zadržanje, pravico do pritožbe zoper odločbo
o zadržanju. O pritožbi mora odločiti pristojno okrožno sodišče
v 48 urah. Pritožba ne zadrži zadržanja.
33. člen
(območje opravljanja mejne kontrole)
(1) Območje opravljanja mejne kontrole je del mejnega
prehoda, kjer policist opravlja mejno kontrolo.
(2) Mejno kontrolo opravi policist praviloma na območju
mejnega prehoda. Če je oseba zalotena pri nezakonitem prestopu državne meje ali po njem, policist opravi mejno kontrolo
na kraju, kjer je tako osebo zalotil.
(3) Mejna kontrola se sme opraviti, če tako določa mednarodna pogodba, tudi na ozemlju druge države ali med vožnjo
na vlaku, ki je ali bo prevozil državno mejo.
34. člen
(delna opustitev mejne kontrole)
(1) Ob delni opustitvi mejne kontrole v skladu z Zakonikom o schengenskih mejah policist, odgovoren za organizacijo in vodenje mejne kontrole, določi prednostne cilje
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mejne kontrole, ki se morajo prilagajati konkretnim varnostnim
razmeram.
(2) Če to dopuščajo varnostne razmere, sme generalni direktor policije, če to ni v nasprotju z mednarodnimi obveznostmi
Republike Slovenije ali javnim interesom, odrediti, da se sme
mejna kontrola opravljati v obliki policijskih patrulj.
VI. IZRAVNALNI UKREPI
35. člen
(izravnalni ukrepi)
(1) Zaradi ugotavljanja nedovoljenega vstopa, preverjanja zakonitosti bivanja na ozemlju Republike Slovenije ter
preprečevanja in odkrivanja nedovoljenih migracij in čezmejne
kriminalitete lahko policisti zoper osebo, za katero obstaja utemeljena verjetnost, da naj bi prestopila notranjo mejo, izvajajo
izravnalne ukrepe, kot jih določa ta zakon.
(2) Med izravnalne ukrepe spadajo naslednja policijska
pooblastila: pregled listin, preverjanje osebe, kontrola osebe
ter kontrola prevoznega sredstva in stvari.
(3) Pooblastila v okviru izravnalnih ukrepov izvajajo policisti tako, da naključno in nediskriminatorno preverjajo osebe,
ki so prestopile notranjo mejo.
35.a člen
(pregled listin in preverjanje osebe)
(1) Policist lahko zahteva od osebe, da mu na vpogled
izroči listine, ki dokazujejo, da je oseba v Republiko Slovenijo
vstopila na dovoljen način, ter dovoljenja in listine, ki dokazujejo
zakonitost bivanja na ozemlju Republike Slovenije.
(2) Policist sme zaradi iskanja znakov ponarejanja listin
opraviti njihov pregled, vključno s pregledom z uporabo tehničnih sredstev in naprav.
(3) Policist lahko osebne podatke osebe preverja v zbirkah podatkov, ki jih upravlja ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve, ter zbirkah podatkov do katerih imajo policisti dostop
na podlagi predpisov Evropske unije ali mednarodnih pogodb.
(4) V primeru, da istovetnosti osebe ni mogoče ugotoviti
na podlagi predloženih listin ali v primeru dvoma v istovetnost
osebe, sme policist v zbirkah podatkov iz prejšnjega odstavka
preveriti biometrične podatke, kar je odvzem prstnih odtisov in
odtisov dlani ter preveriti druge telesne identifikacijske značilnosti, če izhajajo iz zbirk podatkov.
35.b člen
(kontrola osebe, kontrola prevoznega sredstva
in stvari)
(1) Policist sme opraviti kontrolo osebe, njenega prevoznega sredstva in stvari, ki jih ima oseba pri sebi ali pod svojim
nadzorom:
– če obstaja sum, da ima oseba pri sebi ali v prevoznem
sredstvu prepovedane predmete ali stvari;
– če obstaja sum, da ima oseba pri sebi ponarejene
listine;
– če obstaja sum, da se v prevoznem sredstvu skrivajo
druge osebe.
(2) Pred začetkom kontrole policist pozove osebo, da
pokaže kaj ima pri sebi ali v prevoznem sredstvu, razen če bi
to ogrozilo varnost ljudi in premoženja.
(3) Kontrolo osebe mora opraviti oseba istega spola,
razen če s postopkom ni mogoče odlašati.
(4) Pri kontroli osebe policist z rokami pretipa oblačila
osebe in pregleda vsebino predmetov, ki jih ima oseba pri sebi,
pod svojim nadzorom ali v prevoznem sredstvu.
(5) Kontrola prevoznega sredstva obsega zunanji in notranji
pregled prevoznega sredstva, vključno z njegovimi skritimi deli.
(6) Pri kontroli stvari in prevoznega sredstva smejo policisti uporabljati tehnična sredstva in naprave in če je potrebno
pregledati posamezne dele prevoznega sredstva.
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(7) Če policist med izvajanjem kontrole po tem členu
najde predmete ali stvari, ki se smejo odvzeti po zakonu, ki
ureja kazenski postopek, ali po zakonu, ki ureja prekrške, policist nadaljuje postopek po navedenih zakonih. V primeru, da
najdeni predmeti ne sodijo med navedene predmete ali stvari,
v skladu s predpisi pa spadajo v področje nadzora drugega
državnega organa, jih prepustijo pristojnemu organu v nadaljnji
postopek.
VII. ZAČASNA PONOVNA UVEDBA NADZORA
36. člen
(začasna ponovna uvedba nadzora
na notranjih mejah)
(1) O začasni ponovni uvedbi ter podaljšanju nadzora na
notranjih mejah v skladu z II. poglavjem III. naslova Zakonika
o schengenskih mejah odloči vlada na predlog ministra, pristojnega za notranje zadeve.
(2) Za obveščanje oziroma pošiljanje informacij drugim
državam članicam Evropske unije, Komisiji in Evropskemu
parlamentu v skladu z II. poglavjem III. naslova Zakonika o
schengenskih mejah o ponovni uvedbi ali podaljšanju nadzora
na notranjih mejah, posvetovanje, potrjevanje datuma, ko je
nadzor odpravljen, in pošiljanje poročila, je pristojno ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, na predlog ministrstva,
pristojnega za notranje zadeve.
(3) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, o ponovni
uvedbi in ukinitvi nadzora na notranjih mejah obvešča javnost.
(4) Ob začasni ponovni uvedbi nadzora na notranjih mejah v skladu z II. poglavjem III. naslova Zakonika o schengenskih mejah, minister, pristojen za notranje zadeve, določi mejne
prehode, na katerih je dovoljeno prehajati državno mejo.
VIII. MEDNARODNO SODELOVANJE
37. člen
(vstop ali tranzit tujih varnostnih organov)
(1) Vstop ali tranzit v Republiko Slovenijo se lahko dovoli
pripadnikom tujih varnostnih organov v uniformi, z orožjem in
vozili, ki so označeni z njihovimi znaki in emblemi.
(2) Dovoljenje za vstop ali tranzit tujih varnostnih organov
na ozemlje Republike Slovenije izda policija. V dovoljenju se
lahko določijo posebni pogoji za vstop ali tranzit.
(3) Ob pogoju vzajemnosti smejo pripadniki tujih varnostnih organov, ki so člani uradnih delegacij na službenih
obiskih, vstopiti v Republiko Slovenijo in brez posebnega dovoljenja nositi uniformo in osebno orožje, če je to del njihove
uniforme.
(4) Pripadniki tujih varnostnih organov, ki spremljajo
predstavnika te države na obisku v Republiki Sloveniji, lahko
vnesejo in nosijo kratkocevno orožje in pripadajoče strelivo
na podlagi najave tuje delegacije ministrstvu, pristojnemu za
zunanje zadeve, ki to najavo pravočasno sporoči policiji. Pripadniki tujih varnostnih organov lahko orožje uporabijo le, če
ne morejo drugače zavarovati življenja ljudi ali od sebe odvrniti
neposrednega protipravnega napada, s katerim je ogroženo
njihovo življenje.
38. člen
(sodelovanje s tujimi varnostnimi organi)
(1) Ne glede na prejšnji člen smejo vstopiti v Republiko
Slovenijo in izvajati z mednarodnim sporazumom ukrepe za
nadzor državne meje in druge naloge mednarodnega policijskega sodelovanja pooblaščene osebe drugih držav, prav
tako pa smejo v skladu z mednarodnimi sporazumi tovrstne
ukrepe in naloge izvajati tudi policisti Republike Slovenije v
tujini.
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(2) Na ozemlju Republike Slovenije smejo pripadniki tujih
varnostnih organov, ki opravljajo naloge in ukrepe iz prejšnjega
odstavka, brez posebnega dovoljenja nositi uniformo, osebno
orožje ali druga prisilna sredstva, če je to del njihove službene
opreme, vendar smejo orožje in druga prisilna sredstva uporabiti
le, če je to potrebno, da bi odvrnili od sebe ali koga drugega neposredni protipravni napad, s katerim je ogroženo njihovo življenje.
39. člen
(uradnik za zvezo)
Uradnik za zvezo se v tujino napoti s sklepom Vlade
Republike Slovenije, ki podrobneje določi njegove naloge in
pristojnosti.
IX. ZBIRANJE OSEBNIH PODATKOV IN EVIDENCE
40. člen
(fotografske in snemalne naprave)
(1) Policija sme na območjih mejnih prehodov in na drugih
območjih ob državni meji zaradi omogočanja opravljanja nadzora državne meje namestiti fotografske in snemalne naprave.
(2) Osebe, ki so na območju mejnega prehoda, na katerem so nameščene fotografske in snemalne naprave, morajo
biti nanje opozorjene v skladu z zakonom, ki ureja varstvo
osebnih podatkov.
(3) Če se pri tem snemajo osebni podatki, je treba te posnetke uničiti v enem letu, razen, če se ti podatki potrebujejo v
kazenskem postopku ali postopku o prekršku.
(4) Minister, pristojen za notranje zadeve, s pravilnikom
podrobneje uredi izvajanje prvega odstavka tega člena.
41. člen
(avtomatsko zbiranje podatkov)
Policija sme od oseb, pri katerih se opravlja mejna kontrola, neposredno zbirati osebne podatke, ki se hranijo v evidenci
po tem zakonu, pri tem pa lahko za zbiranje osebnih podatkov
uporablja tudi ustrezna tehnična sredstva, uporabi pa lahko tudi
druge podatke iz že obstoječih evidenc.
42. člen
(evidence)
Policija za namene izvajanja izravnalnih ukrepov, vodi
evidenco oseb, pri katerih se izvede postopek po 35.a in
35.b členu tega zakona, pri čemer ta evidenca ne vsebuje
biometričnih podatkov, tudi v primeru, če so bili uporabljeni za
ugotavljanje istovetnosti..
43. člen
(osebni podatki)
(1) V evidenci iz prejšnjega člena se smejo zbirati in hraniti naslednji podatki: osebno ime, rojstni podatki, EMŠO, če mu
je določena, identifikacijska številka posameznika v policijskih
evidencah – CR, spol, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, državljanstvo, podatki o listini, na podlagi katere je bila
ugotovljena identiteta, in okoliščine ugotavljanja identitete.
(2) Podatki, zbrani na podlagi prejšnjega odstavka, se
smejo hraniti pet let po vnosu v evidenco.
(3) Posameznik ima pravico do vpogleda v svoje podatke
v evidenci.
X. ORGANI
44. člen
(pristojni organi)
(1) Pristojni organ Republike Slovenije za izvajanje Zakonika o schengenskih mejah je policija, razen določb iz drugega,
tretjega in četrtega odstavka tega člena.
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(2) Pristojni organ Republike Slovenije za izvajanje
34. člena Zakonika o schengenskih mejah je ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
(3) Pristojni organ Republike Slovenije za izvajanje b)
točke, 21. člena ter 2.1.1. točke VI. Priloge Zakonika o schengenskih mejah je ministrstvo, pristojno za promet.
(4) Pristojni organ Republike Slovenije za izvajanje 4.3.
točke VII. Priloge Zakonika o schengenskih mejah je ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
(5) Izvajanje tega zakona nadzira policija.
XI. KAZENSKE DOLOČBE
45. člen
Z globo najmanj 400 eurov se za prekršek kaznuje fizična
oseba, ki:
1. ne pusti proste poti za nemoteno opravljanje nalog
nadzora državne meje (tretji odstavek 8. člena);
2. seje ali sadi nekatere vrste rastlin ali drevja v nasprotju
z odločbo (tretji odstavek 12. člena);
3. prestopi državno mejo izven mejnega prehoda ali izven
delovnega časa (prvi odstavek 4. člena Zakonika o schengenskih mejah);
4. prestopi državno mejo zaradi nepredvidljivih nujnih
okoliščin, pa o tem takoj ne obvesti policije (drugi odstavek
15. člena);
5. se giblje ali zadržuje na območju mejnega prehoda, pa
za to nima upravičenega razloga (četrti odstavek 22. člena);
6. na območju mejnega prehoda ne upošteva navodil in
odredb policista, ki opravlja mejno kontrolo (24. člen);
7. brez soglasja kakor koli spremeni namembnost objekta
ali naprave, ki je na območju mejnega prehoda (prvi odstavek
25. člena);
8. kot poveljnik plovila ali druga oseba ne izpolni obveznosti poveljnika plovila (prvi, drugi in tretji odstavek 26. člena);
9. se izmakne mejni kontroli ali se poskuša izmakniti mejni
kontroli (prvi odstavek 27. člena);
10. samovoljno zapusti območje mejnega prehoda, dokler
mejna kontrola ni opravljena (prvi odstavek 27. člena);
11. se pri mejni kontroli izkaže s tujo ali neveljavno listino
za prestop državne meje (prvi odstavek 27. člena);
12. ne pojasni vseh okoliščin, pomembnih za prehod
državne meje ali ne upošteva navodil in odredb policistov, ki
opravljajo mejno kontrolo (drugi in tretji odstavek 27. člena).
46. člen
Z globo najmanj 600 eurov se za prekršek kaznuje fizična
oseba, ki:
1. nadaljuje let brez dovoljenja (2.1.4. točka priloge VI
Zakonika o schengenskih mejah);
2. ne obvesti policije o prihodu ali odhodu letal (2.2.3.
točka priloge VI Zakonika o schengenskih mejah);
3. ne pošlje splošne izjave in podatkov o potnikih (2.3.1.
točka priloge VI Zakonika o schengenskih mejah);
4. ne izroči seznama policistom ali drugemu pristojnemu organu (3.1.2. točka priloge VI Zakonika o schengenskih
mejah);
5. policiji ne sporoči vseh sprememb v zvezi s sestavo
posadke ali številom potnikov (3.1.4. točka priloge VI Zakonika
o schengenskih mejah);
6. policije ne obvesti, da so na krovu slepi potniki (3.1.4.
točka priloge VI Zakonika o schengenskih mejah);
7. policije pravočasno ne obvesti o odhodu ladje (3.1.5.
točka priloge VI Zakonika o schengenskih mejah);
8. pristojnim policistom ne pošlje načrta poti in programa
križarjenja (3.2.1. točka priloge VI Zakonika o schengenskih
mejah);
9. pristojnim policistom ne pošlje ali pošlje nepopolne
imenske sezname (3.2.4. točka priloge VI Zakonika o schengenskih mejah);
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10. ne obvesti policije o vplutju rekreacijskega plovila v
pristanišče, ki ni mejni prehod (3.2.6. točka priloge VI Zakonika
o schengenskih mejah);
11. ne obvesti policije o spremembi posadke ali prisotnosti potnikov (3.2.9. točka priloge VI Zakonika o schengenskih
mejah).
47. člen
Z globo 200 eurov se za prekršek kaznuje fizična oseba, ki:
1. na opozorilne table in drugo signalizacijo, postavljeno
po tem zakonu ali predpisih, izdanih na podlagi tega zakona
pritrjuje kakršne koli druge table, napise, plakate in podobno
(peti odstavek 10. člena);
2. opravlja cestni oziroma železniški promet, letenje z
letali ali drugimi napravami za letenje, pluje, izvaja lov, ribolov,
se giblje ali zadržuje ob mejni črti, kadar je to z odredbo prepovedano (drugi odstavek 12. člena);
3. na območju mejnega prehoda pobira dajatve v nasprotju s petim odstavkom 22. člena tega zakona.
48. člen
(1) Z globo najmanj 2.000 eurov se za prekršek kaznuje
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki:
1. ne pusti proste poti za nemoteno opravljanje nalog
nadzora državne meje (tretji odstavek 8. člena);
2. ne poskrbi, da bi se mejna kontrola lahko izvajala skladno s tem zakonom (drugi odstavek 21. člena);
3. ne zagotovi službenih prostorov, parkirnih mest, dostopa do objektov in prostorov, brezplačnega prevoza, voznih
redov, ne obvešča ali ne obvešča pravočasno o dejanskih
prometnih gibanjih (tretji odstavek 21. člena);
4. brez soglasja kakor koli spremeni namembnost objekta
ali naprave, ki je na območju mejnega prehoda (prvi odstavek
25. člena);
5. pravna oseba, katere poveljnik plovila ali druga oseba
ne izpolni obveznosti poveljnika plovila (prvi, drugi in tretji odstavek 26. člena).
(2) Z globo najmanj 1.000 eurov se kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori
prekršek iz prejšnjega odstavka.
49. člen
(1) Z globo najmanj 2.000 eurov se za prekršek kaznuje
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki:
1. ne sprejme potrebnih ukrepov iz drugega odstavka
2.1.3. točke priloge VI Zakonika o schengenskih mejah;
2. ravna v nasprotju s 3.1.2. točko priloge VI Zakonika o
schengenskih mejah;
3. ravna v nasprotju s 3.1.4. točko priloge VI Zakonika o
schengenskih mejah;
4. ravna v nasprotju s 3.1.5. točko priloge VI Zakonika o
schengenskih mejah.
(2) Z globo najmanj 1.000 eurov se kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori
prekršek iz prejšnjega odstavka.
Zakon o nadzoru državne meje – ZNDM-2 (Uradni list RS,
št. 60/07) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
50. člen
(podzakonski predpisi)
(1) Vlada sprejme seznam cestnih povezav, po katerih se
ne odvija čezmejni promet iz tretjega odstavka 11. člena tega
zakona, v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.

Stran

4920 /

Št.

35 / 3. 5. 2010

(2) Minister, pristojen za notranje zadeve, v 12 mesecih
po uveljavitvi tega zakona izda predpise iz osmega odstavka
10. člena, drugega odstavka 14. člena, šestega odstavka
22. člena, tretjega odstavka 23. člena, četrtega odstavka
28. člena ter četrtega odstavka 40. člena tega zakona.
51. člen
(uporaba zakona na notranjih mejah)
(1) Do uveljavitve Sklepa Sveta EU, sprejetega na
podlagi drugega odstavka 3. člena Akta o pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra,
Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske,
Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in
Slovaške republike in prilagoditvi pogodb, na katerih temelji
Evropska unija (Uradni list RS – MP, št. 3/04), v Republiki
Sloveniji, se na notranjih mejah uporabljajo določbe tega
zakona in določbe Zakonika o schengenskih mejah, ki veljajo
za zunanje meje.
(2) Z dnem uveljavitve Sklepa Sveta EU, sprejetega na
podlagi drugega odstavka 3. člena Akta o pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike
Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike
Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške
republike in prilagoditvi pogodb, na katerih temelji Evropska
unija (Uradni list RS – MP, št. 3/04), v Republiki Sloveniji, se
na notranjih mejah prenehajo uporabljati določbe IV. in V. poglavja tega zakona, razen ob začasni ponovni uvedbi nadzora
na notranjih mejah v skladu s 36. členom tega zakona.
52. člen
(predpisi, ki prenehajo veljati)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– Zakon o nadzoru državne meje (Uradni list RS,
št. 87/02, 126/03, 69/05 – odločba US, 83/05 – popravni
sklep k odločbi US in 69/06),
– Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) o zahtevi, da
pristojni organi držav članic sistematično žigosajo potne listine državljanov tretjih držav pri njihovem prehodu zunanjih
meja držav članic ter o spremembi Konvencije o izvajanju
schengenskega sporazuma in Skupnega priročnika v ta
namen (Uradni list RS, št. 39/05),
– Pravilnik o izvajanju zakona o nadzoru državne meje
(Uradni list RS, št. 45/04 in 39/05),
– Pravilnik o označevanju mejnih prehodov in njihovih
območij (Uradni list RS, št. 45/04).
(2) Predpisa iz tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka se smiselno uporabljata do izdaje predpisov iz drugega
odstavka 50. člena tega zakona, če nista v nasprotju s tem
zakonom.
53. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje – ZNDM-2A (Uradni list RS, št. 77/09)
vsebuje naslednjo končno določbo:
KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen določb 8., 9., 10. in
12. člena tega zakona, ki začnejo veljati šest mesecev po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
1697.

Zakon o ekonomskih conah (uradno
prečiščeno besedilo) (ZEC-UPB2)

Na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika državnega zbora in sklepa Državnega zbora z dne 3. marca 2010
je Državni zbor na seji dne 20. aprila 2010 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o ekonomskih conah, ki obsega:
– Zakon o ekonomskih conah – ZEC (Uradni list RS,
št. 45/98 z dne 12. 6. 1998),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ekonomskih conah – ZEC-A (Uradni list RS, št. 97/01 z dne 4. 12.
2001),
– Zakon o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS,
št. 110/02 z dne 18. 12. 2002),
– Zakon o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti – ZICPES (Uradni list RS, št. 25/04 z dne 19. 3. 2004),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ekonomskih conah – ZEC-B (Uradni list RS, št. 12/07 z dne 12. 2.
2007) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ekonomskih conah – ZEC-C (Uradni list RS, št. 19/10 z dne 12. 3.
2010).
Št. 310-08/10-18/2
Ljubljana, dne 20. aprila 2010
EPA 960-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

ZAKON
O EKONOMSKIH CONAH
uradno prečiščeno besedilo
(ZEC-UPB2)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
(1) S tem zakonom se določajo pogoji in način ustanavljanja ekonomskih con ter vrste dejavnosti v njih in pogoji za
njihovo opravljanje.
(2) Opravljanje gospodarske dejavnosti v ekonomskih
conah, določeno na podlagi tega zakona, je zagotovljeno do
31. decembra 2013.
2. člen
(pojem ekonomske cone)
(1) Ekonomska cona so funkcionalno povezani in ustrezno urejeni poslovni prostori s pripadajočimi zunanjimi površinami, ki omogočajo opravljanje določene vrste gospodarske
dejavnosti pod posebnimi pogoji.
(2) Ekonomska cona je del carinskega območja Evropske unije, ki je ločen od preostalega carinskega območja, je
označen ter ograjen in na katerem velja poseben carinski režim
določen s tem zakonom.
(3) V ekonomski coni se šteje:
a) da glede plačila carine in drugih ukrepov trgovinske
politike carinsko blago ni na carinskem območju, vendar le
pod pogojem, da to blago ni deklarirano za sprostitev v prosti
promet ali ni porabljeno ali uporabljeno drugače, kot pod pogoji
in na način, kot ga določa ta zakon;
b) kot da je domače blago, ki je zaradi nameravanega
izvoza vnešeno v ekonomsko cono, izvoženo že v trenutku, ko
je vnešeno v cono.
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(4) Ekonomske cone, ustanovljene v skladu s tem zakonom se v carinskem smislu štejejo za proste cone, kot so
opredeljene v carinskem zakoniku Evropske skupnosti.
II. USTANAVLJANJE IN ORGANIZACIJA
EKONOMSKIH CON
3. člen
(ustanovitelj ekonomske cone)
(1) Ekonomsko cono lahko ustanovi ena ali več domačih
pravnih oseb (v nadaljevanju: ustanovitelj).
(2) Ustanovitelj zagotovi sredstva za ustanovitev in začetek dela ekonomske cone, ustrezne organizacijske, prostorske,
ekološke, energetske, tehnične in druge pogoje za opravljanje
dejavnosti v tej coni in sprejme akt o njeni ustanovitvi.
(3) Več ustanoviteljev sklene pogodbo o ustanovitvi ekonomske cone.
4. člen
(prostorski pogoji za ustanovitev ekonomske cone)
(1) Ekonomska cona se ustanovi na območju, kjer je
pristanišče ali letališče, ki je odprto za mednarodni blagovni
promet.
(2) Ustanovitev ekonomske cone mora biti v skladu s
prostorskimi planskimi akti za območje, kjer cona leži.
(3) V upravičenih primerih je lahko ekonomska cona sestavljena iz več ločenih delov, vendar mora vsak od njih biti
ograjen in ločen od preostalega območja.
5. člen
(akt o ustanovitvi ekonomske cone)
Akt oziroma pogodba o ustanovitvi ekonomske cone vsebuje zlasti:
1. firmo ustanovitelja ekonomske cone,
2. ime ekonomske cone,
3. območje ekonomske cone,
4. dejavnosti, ki se bodo opravljale v ekonomski coni,
5. določitev nosilca tehničnih, administrativnih in drugih
organizacijskih poslov v zvezi z opravljanjem dejavnosti v ekonomski coni.
6. člen
(sprememba ekonomske cone)
(1) Vsaka večja sprememba območja ekonomske cone se
obravnava po postopku za ustanovitev ekonomske cone.
(2) Za spremembo iz prejšnjega odstavka se šteje:
a) prostorsko povečanje obsega že odobrene ekonomske
cone,
b) sprememba ali dopolnitev lokacije ekonomske cone,
c) določitev novih dejavnosti, ki se bodo opravljale v že
odobreni ekonomski coni,
d) pristop novega sopogodbenika kot soustanovitelja,
e) prevzem ekonomske cone s strani drugega ustanovitelja.
7. člen
(soglasje za ustanovitev ekonomske cone)
(1) K aktu oziroma pogodbi o ustanovitvi ekonomske
cone iz 5. člena tega zakona daje Vlada Republike Slovenije
(v nadaljevanju: vlada) soglasje.
(2) Vlada lahko izda soglasje za ustanovitev ekonomske
cone na podlagi pisnega zahtevka ustanovitelja, ki mora vsebovati predvsem podatke o:
1. vložniku zahtevka,
2. dejavnostih, ki se bodo opravljale v ekonomski coni,
3. lokaciji ekonomske cone, skupaj z uradnim izvlečkom
iz prostorske dokumentacije,
4. velikosti ekonomske cone,
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5. organizaciji in načinu poslovanja ekonomske cone,
6. tehničnih in drugih pogojih za delo v ekonomski coni.
(3) Zahtevku iz prejšnjega odstavka je treba priložiti vse
dokumente, ki so potrebni za preverjanje podatkov, ki so navedeni v zahtevku in akt oziroma pogodbo o ustanovitvi ekonomske cone.
(4) Vlada odloči o zahtevku v 30 dneh od prejema popolnega zahtevka na podlagi mnenja ministrstev, pristojnih za
ekonomske odnose s tujino, gospodarske dejavnosti in finance
ter mnenja Carinske uprave Republike Slovenije o pogojih za
izvajanje carinskega nadzora.
(5) Soglasja vlada ne more izdati, če:
1. za območje, na katerem naj bi se ustanovila ekonomska cona, ni sprejet prostorski izvedbeni načrt,
2. ni dokazan splošni ekonomski interes za ustanovitev
ekonomske cone (nove gospodarske dejavnosti, nova razvojna
podjetja, nova delovna mesta ipd.),
3. glede na predlagane rešitve ni mogoče zagotoviti carinskega nadzora v skladu z veljavno zakonodajo.
(6) V primeru vložitve zahtevka za spremembo soglasja
iz drugega odstavka 6. člena tega zakona mora ustanovitelj
cone poleg podatkov iz drugega odstavka tega člena zahtevku
priložiti tudi podatke o dosedanjem poslovanju cone. V primeru
iz točk d) ali e) drugega odstavka 6. člena tega zakona je treba
zahtevku priložiti tudi podatke o novem pogodbeniku oziroma
pravni osebi, ki prevzame cono kot novi ustanovitelj.
8. člen
(začetek dela v ekonomski coni)
Ustanovitelj lahko začne z delom v ekonomski coni, ko
vlada izda soglasje za ustanovitev ekonomske cone, pridobi
uporabno dovoljenje v skladu z 9. členom tega zakona in pridobi odločbo Carinske uprave v skladu z 10. oziroma 12. členom
tega zakona.
9. člen
(pogoji za opravljanje gospodarske dejavnosti
v ekonomski coni)
(1) Podlaga za ugotavljanje pogojev za opravljanje gospodarske dejavnosti v poslovnih prostorih ekonomske cone je uporabno dovoljenje, izdano v skladu s predpisi o graditvi objektov.
(2) Za opravljanje gospodarske dejavnosti v posameznem
poslovnem objektu oziroma coni morajo biti izpolnjeni:
1. minimalni tehnični in drugi pogoji, ki se nanašajo na
način in izvedbo ločitve in zavarovanja območja ekonomske
cone ter način, izvedbo in pogoje, pod katerimi poteka promet
z območjem izven ekonomske cone;
2. minimalni sanitarno zdravstveni pogoji, ki se nanašajo
na poslovne prostore, napeljave, naprave in opremo v zgradbah in pogoje glede zunanjih površin ekonomske cone.
(3) Minimalne pogoje iz 1. točke prejšnjega odstavka
predpiše minister, pristojen za finance v soglasju z ministrom
pristojnim za okolje in prostor, minimalne pogoje iz 2. točke
prejšnjega odstavka pa predpiše minister, pristojen za zdravstvo v soglasju z ministrom, pristojnim za finance.
10. člen
(črtan)
11. člen
(črtan)
12. člen
(črtan)
13. člen
(splošni pogoji za poslovanje v ekonomski coni)
(1) Ustanovitelj določi splošne pogoje za opravljanje dejavnosti v ekonomski coni.
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(2) Akt o splošnih pogojih za opravljanje dejavnosti v ekonomski coni se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
14. člen
(črtan)
15. člen
(uveljavljanje davčnih ugodnosti)
(1) Uporabnik ekonomske cone lahko za namene iz drugega odstavka tega člena in pod pogoji iz tega zakona uveljavlja davčne ugodnosti v obliki znižanja davčne osnove, vendar
največ v višini davčne osnove iz 20. člena tega zakona.
(2) Uporabnik ekonomske cone lahko v skladu s tem
zakonom uveljavlja davčne ugodnosti zaradi:
1. začetnih investicij v dejavnostih, ki jih opravlja v ekonomski coni, pri čemer pa ne gre za preselitev dejavnosti
iz preostalega območja Slovenije v ekonomsko cono ali za
nadomestitev že obstoječih osnovnih sredstev z novimi, ter
zagotavljanja novih delovnih mest, povezanih z začetno investicijo, s čimer se povečuje skupno število zaposlenih v
ekonomski coni ter
2. zagotavljanja novih delovnih mest za težje zaposljive
osebe, ki niso povezana z začetno investicijo.
(3) Davčnih ugodnosti v skladu s tem zakonom ni mogoče
dodeliti:
1. za namen iz 1. točke prejšnjega odstavka tega člena
za dejavnosti kmetijstva, ribištva, industrije sintetičnih vlaken,
ladjedelništva, premogovništva in jeklarstva;
2. za namen iz 2. točke prejšnjega odstavka za dejavnost
premogovništva;
3. uporabniku ekonomske cone, ki je v postopku prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije ali uporabniku ekonomske
cone, ki je v finančnih težavah v skladu z Zakonom o pomoči
za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah
(Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo). Mala
in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od vpisa v register, se ne štejejo kot podjetja v težavah po prejšnjem stavku,
razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih,
ki urejajo finančno poslovanje podjetij, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje;
4. za aktivnosti povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in
delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke,
povezane z izvozno aktivnostjo;
5. če pomoč daje prednost uporabi domačega blaga pred
uporabo uvoženega;
6. upravičencem, ki so v postopku vračanja neupravičeno
prejete državne pomoči, na podlagi odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s
skupnim trgom Evropske unije;
7. uporabniku ekonomske cone, ki ima sam ali katerega ustanovitelj ima neporavnane zapadle davčne ali carinske
obveznosti ali če je pravnomočno sankcioniran za prekršek
ali pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje v zvezi z opravljanjem gospodarske dejavnosti, ki ga je storil v obdobju, za
katero uveljavlja davčno ugodnost po tem zakonu. Ne glede
na prejšnji stavek uporabnik ekonomske cone, ki je v postopku
zaradi prekrška ali suma kaznivega dejanja v zvezi z opravljanjem gospodarske dejavnosti, kakor je določeno v prejšnjem
stavku, lahko uveljavlja davčno ugodnost v skladu s tem zakonom, vendar mora pomoč vrniti z obrestmi, če je pravnomočno
sankcioniran za ta prekršek ali pravnomočno obsojen za to
kaznivo dejanje.
(4) O davčnih ugodnostih iz 20. člena tega zakona odloči
davčni organ, pri katerem uporabnik ekonomske cone vlaga
obračun davka od dohodkov pravnih oseb.
(5) Za opredelitev malega in srednjega podjetja po tem
ter 20., 20.a in 20.b členu tega zakona se uporabijo merila iz
Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta
2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim
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trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih
skupinskih izjemah) (UL L št. 214 z dne 9. 8. 2008, str. 3; v
nadaljnjem besedilu: Uredba 800/2008/ES).
(6) Če uporabnik ekonomske cone v zvezi s posamezno
investicijo ali zaposlitvijo iste osebe prejema za iste upravičene stroške poleg davčnih ugodnosti po tem zakonu še drugo
državno pomoč ali pomoč de minimis, skupna državna pomoč
ne sme presegati višin, določenih v skladu z 20.a, 20.b. in 20.c
členom tega zakona.
(7) Davčne ugodnosti po tem zakonu se dodelijo kot regionalne državne pomoči in pomoči za zaposlovanje v skladu z
Uredbo 800/2008/ES.
16. člen
(črtan)
17. člen
(črtan)

III. DEJAVNOSTI, KI SE LAHKO OPRAVLJAJO
V EKONOMSKI CONI IN POSEBNI POGOJI
ZA NJIHOVO OPRAVLJANJE
18. člen
(dejavnost v ekonomski coni)
(1) V ekonomski coni sme uporabnik opravljati proizvodne
in storitvene dejavnosti tudi, če se opravljajo na obrtni način,
ki jih ustanovitelj opredeli v aktu oziroma pogodbi iz 5. člena
tega zakona in jih je vlada potrdila s soglasjem k ustanovitvi
ekonomske cone.
(2) V ekonomski coni sme uporabnik opravljati promet
blaga na debelo. Promet blaga na drobno sme uporabnik v
ekonomski coni opravljati le za druge uporabnike za njihovo
uporabo v tej coni ter za oskrbo prevoznih sredstev v mednarodnem prometu in njihovih posadk.
(3) V ekonomski coni sme uporabnik opravljati tudi bančne in druge finančne posle, posle premoženjskega in osebnega zavarovanja ter pozavarovanja, vendar le v zvezi z opravljanjem dejavnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena.
(4) Dejavnosti iz prvega do tretjega odstavka tega člena
ne smejo ogrožati zdravega življenjskega in delovnega okolja
ter morajo biti ekološko neoporečne.
19. člen
(posebni pogoji za opravljanje dejavnosti)
(1) Tuja podjetja lahko opravljajo dejavnost v ekonomski
coni na podlagi pogodbe z ustanoviteljem, če so v Republiki Sloveniji registrirane za opravljanje dejavnosti, ki se bodo
opravljale v ekonomski coni in izpolnjujejo pogoje, določene
z zakonom.
(2) Uporabniki morajo za dejavnosti, ki jih opravljajo v
ekonomski coni, voditi knjigovodstvo ločeno.
20. člen
(posebne oprostitve dajatev)
Uporabnik ekonomske cone lahko v skladu s tem zakonom za dejavnost, ki jo opravlja v ekonomski coni, pridobi
davčno ugodnost v naslednjih oblikah:
1. uporabnik ekonomske cone lahko v posameznem koledarskem letu za investicije ali za odpiranje novih delovnih mest
povezanih z investicijo na območju ekonomske cone, če gre za
nova sredstva, pri čemer to ne velja za mala in srednja podjetja
in za prevzeme, uveljavlja znižanje davčne osnove za davek od
dohodkov pravnih oseb za znesek investicije ali za odpiranje
novih delovnih mest povezanih z investicijo, vendar to znižanje
ne sme preseči 50% vlaganja v koledarskem letu;
2. uporabnik ekonomske cone lahko uveljavlja znižanje
davčne osnove za davek od dohodkov pravnih oseb za znesek
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plač težje zaposljivih oseb, in sicer delavcev, ki so bili pred
sklenitvijo delovnega razmerja najmanj šest mesecev prijavljeni
pri Zavodu RS za zaposlovanje, ki jih je uporabnik ekonomske
cone zaposlil najmanj za obdobje dvanajst mesecev, vendar
to znižanje ne sme preseči 50% zneska bruto plače in traja
največ 12 mesecev.
20.a člen
(začetne investicije)
(1) Uporabnik ekonomske cone lahko pod pogoji iz tega
člena uveljavlja davčne ugodnosti iz 20. člena tega zakona za
sofinanciranje začetnih investicij ali za odpiranje novih delovnih
mest povezanih z začetno investicijo v:
– postavitev novega obrata,
– širitev obstoječega obrata,
– začetek nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem obratu,
– nakup obrata, ki se je ukinil oziroma bi se ukinil, če ne
bi bil prodan in če ga kupi neodvisen kupec.
(2) Zgornja meja pomoči v obliki davčne ugodnosti za začetno investicijo ali za odpiranje novih delovnih mest povezanih
z začetno investicijo iz prejšnjega odstavka ne sme preseči
30% upravičenih stroškov investicije ali odprtja novih delovnih
mest. Kolikor je uporabnik ekonomske cone majhno podjetje,
se zgornja meja lahko poveča za 20 odstotnih točk, kolikor pa
je uporabnik ekonomske cone srednje veliko podjetje, se zgornja meja lahko poveča za 10 odstotnih točk, razen za mala in
srednja podjetja, ki poslujejo v sektorju transporta.
(3) Kot upravičeni stroški iz prejšnjega odstavka se štejejo
v primeru začetne investicije:
– stroški nakupa zemljišč,
– stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja
zemljišč,
– stroški gradnje ali nakupa objekta oziroma objektov,
– stroški za pridobitev osnovnih sredstev, neposredno povezanih s poslovno enoto, kadar se je poslovna enota zaprla ali
bi se zaprla, če ne bi bila kupljena, sredstva pa kupi neodvisni
vlagatelj, pri čemer se v primeru nasledstva malega podjetja v
korist družine prvotnega lastnika ali lastnikov oziroma v korist
nekdanjih zaposlenih opusti pogoj, da sredstva kupi neodvisni
vlagatelj,
– stroški za nakup strojev in opreme, pri čemer pa v
podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta, stroški nakupa
transportne opreme (premično premoženje) ne spadajo med
upravičene stroške,
– stroški investiranja v neopredmetena sredstva, pri čemer se za neopredmetena sredstva štejejo sredstva, ki nastanejo s prenosom tehnologije s pridobitvijo patentnih pravic,
licenc, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja. Pri malih
in srednjih podjetjih se lahko upoštevajo celotni stroški naložb
v neopredmetena sredstva. Za velika podjetja so taki stroški
upravičeni le do 50% upravičenih investicijskih stroškov za
projekt,
– za mala in srednja velika podjetja tudi stroški svetovanja, povezani z investicijo, v višini 50% dejansko nastalih
stroškov, pri čemer pa se za upravičene stroške štejejo stroški
pripravljalnih študij in svetovanj, ki jih zagotovijo zunanji izvajalci, vendar največ do zneska 2.000.000 eurov na podjetje in
na projekt.
(4) Kot upravičeni stroški iz drugega odstavka tega člena
se v primeru odprtja novih delovnih mest povezanih z začetno
investicijo štejejo stroški dela novo zaposlenih delavcev za
največ dveletno obdobje, ki zajemajo bruto plače in obvezne
prispevke za socialno varnost.
(5) Stroški, ki so povezani z zakupom sredstev, ki niso
zemljišča ali zgradbe, se štejejo za upravičene stroške samo
pod pogojem, če je zakup izveden v obliki finančnega zakupa
in zakupna pogodba vsebuje določbe o obveznem nakupu
sredstev po izteku zakupa.
(6) Stroški zakupa zemljišč in zgradb se štejejo za upravičene stroške, če je zakupna pogodba sklenjena za obdobje
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najmanj petih let po predvidenem dokončanju investicije za
velika podjetja in najmanj treh let za mala in srednja podjetja.
(7) Razen pri malih in srednjih podjetjih in pri prevzemih
morajo biti nabavljena osnovna sredstva nova. Pri prevzemu je
treba vrednost osnovnih sredstev, pridobljenih z državno pomočjo dodeljeno še pred nakupom, odšteti od vrednosti sredstev,
ki so predmet nakupa. V primeru prevzema poslovne enote se
upoštevajo samo stroški nakupa sredstev od tretje osebe pod
pogojem, da je transakcija potekala po tržnih pogojih. Če prevzem spremljajo druge investicije, se stroški, povezani s temi
investicijami, prištejejo k stroškom nakupa.
(8) Davčne ugodnosti v skladu s tem členom lahko uveljavlja le uporabnik ekonomske cone, ki zagotovi sofinanciranje
začetne investicije (brez državnih pomoči oziroma drugih oblik
javnih sredstev), v višini, ki je enaka najmanj 25% upravičenih
stroškov.
(9) Kot nova delovna mesta, povezana z začetnimi investicijami, v zvezi s katerimi je mogoče pridobiti državno pomoč,
se štejejo delovna mesta, ki se nanašajo na dejavnost, za
katero je bila izvršena začetna investicija in so na novo odprta
najpozneje v treh letih po dokončani investiciji ter delovna
mesta, ki so na novo odprta v enakem obdobju zaradi povečanja stopnje izkoriščenosti zmogljivosti zaradi nove investicije.
Povečanje števila delovnih mest pri uporabniku ekonomske
cone se ugotavlja kot neto povečanje v primerjavi s povprečjem
zadnjih dvanajstih mesecev.
(10) Začetna investicija oziroma novo odprta delovna
mesta, povezana z začetno investicijo v zvezi s katero je uporabnik ekonomske cone uveljavil davčne ugodnosti iz 20. člena
tega zakona, morajo biti zadržana v okviru ekonomske cone
oziroma Slovenije najmanj pet let po zaključku investicije, v
primeru majhnih in sredjevelikih podjetij pa najmanj tri leta
po zaključku investicije. Če uporabnik ekonomske cone pred
potekom tega roka odsvoji ali prenese osnovno sredstvo iz ekonomske cone ali ukine tako ustvarjena delovna mesta, mora v
davčnem obdobju, v katerem izvrši prenos ali odsvojitev oziroma ukinitev delovnega mesta, vrniti sorazmerni del pridobljene
državne pomoči. Če uporabnik ekonomske cone pred potekom
tega roka odsvoji ali prenese sredstvo iz Slovenije, mora vrniti
prejeto državno pomoč.
(11) Neopredmetena sredstva, v zvezi s katerimi je uporabnik ekonomske cone uveljavil davčne ugodnosti iz 20. člena
tega zakona, se morajo uporabljati izključno pri tem uporabniku, obravnavati se morajo kot sredstva, ki se amortizirajo,
kupljena morajo biti od tretje osebe po tržnih pogojih in morajo
biti vključena med sredstva tega uporabnika ter zadržana pri
tem uporabniku ekonomske cone najmanj pet let, v primeru
majhnih in srednje velikih podjetij pa najmanj tri leta po nakupu.
Če uporabnik ekonomske cone pred potekom tega roka odsvoji
sredstvo, mora vrniti prejeto državno pomoč.
(12) Kadar podjetje prejme državno pomoč v obliki tveganega kapitala, ter v prvih treh letih po prejemu tveganega
kapitala, zaprosi za pomoč po tem zakonu, lahko znaša najvišja
dovoljena stopnja intenzivnosti pomoči do 24% upravičenih
stroškov investicij ali stroškov ustvarjenih delovnih mest povezanih z investicijo za velika podjetja. Za srednja podjetja
se tako določena zgornja meja poveča za 8 odstotnih točk in
za mala podjetja 16 odstotnih točk, razen za mala in srednja
podjetja, ki poslujejo v sektorju transporta.
(13) Za mala in srednja podjetja, ki so prejela pomoč
v obliki tveganega kapitala, ter v prvih treh letih po prejemu
tveganega kapitala, zaprosijo za pomoč po tem zakonu, znaša
najvišja dovoljena stopnja intenzivnosti pomoči do 40% upravičenih stroškov iz sedme alineje tretjega odstavka tega člena.
20.b člen
(pomoč za zaposlovanje)
(1) Uporabnik ekonomske cone lahko pod pogoji iz tega
člena uveljavlja davčne ugodnosti iz 20. člena tega zakona za
odpiranja novih delovnih mest, ki niso povezana z začetnimi
investicijami, nanašajo pa se na zaposlovanje delavcev, ki so
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bili pred sklenitvijo delovnega razmerja najmanj šest mesecev
prijavljeni pri Zavodu RS za zaposlovanje.
(2) Kot upravičeni stroški se štejejo celotni stroški dela
novo zaposlenih delavcev za največ enoletno obdobje, ki zajemajo celotno bruto plačo in obvezne prispevke za socialno
varnost. Zgornja meja pomoči ne sme preseči 50% upravičenih
stroškov.
(3) Uporabnik ekonomske cone lahko uveljavlja davčno
ugodnost v skladu s tem členom le, če poveča skupno število
delovnih mest v koledarskem letu, pri čemer se kot povečanje
števila delovnih mest šteje neto povečanje v primerjavi s povprečjem zadnjih dvanajstih mesecev. Pri ugotavljanju povečanja števila delovnih mest se delovna mesta, odprta za delovni
čas, krajši od polnega časa, upoštevajo sorazmerno.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek, uporabnik ekonomske
cone lahko uveljavlja davčno ugodnost v skladu s tem členom
za zaposlovanje težje zaposljive kategorije delavcev tudi v
primeru, če ne povečuje skupnega števila delovnih mest v
koledarskem letu, pod pogojem, da so ta prosta zaradi prostovoljnega odhoda, nezmožnosti opravljanja dela, starostne
upokojitve, prostovoljnega skrajšanja delovnega časa ali zakonite odpovedi zaradi nediscipline in ne zaradi presežkov
delovne sile.
(5) Novo odprta delovna mesta, v zvezi s katerimi je uporabnik ekonomske cone uveljavil davčno ugodnost v skladu s
tem členom, morajo biti ohranjena najmanj eno leto po poteku
leta, v katerem jo je uporabnik uveljavil. Če uporabnik ekonomske cone pred potekom roka iz prejšnjega stavka ukine delovno
mesto, v zvezi s katerim mu je bila dodeljena državna pomoč,
mora v davčnem obdobju, v katerem je ukinil delovno mesto
vrniti sorazmerni del dodeljene davčne ugodnosti.
(6) Uveljavljanje ugodnosti po tem členu se izključuje z
uveljavljanjem ugodnosti po 20.a členu tega zakona za odpiranje novih delovnih mest povezanih z začetno investicijo.
20.c člen
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21. člen
(črtan)
22. člen
(črtan)
23. člen
(črtan)
24. člen
(črtan)
25. člen
(posebne določbe glede nepremičnin v ekonomski coni)
V ekonomski coni se, ne glede na določila ostalih zakonov, šteje za dokazilo o upravičenosti razpolaganja z zemljiščem v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja, tudi
pogodba o dolgoročni oddaji oziroma najemu zemljišča, ki je
sklenjena med uporabnikom in ustanoviteljem.
IV. RAVNANJE Z BLAGOM IN CARINSKI NADZOR
V EKONOMSKI CONI
26. člen
(črtan)
27. člen
(črtan)
28. člen
(črtan)

(posebni pogoji za velike naložbene projekte)

29. člen

(1) Če pri projektu vrednost upravičenih stroškov presega
50.000.000 eurov, se dovoljena intenzivnost regionalnih državnih pomoči iz drugega odstavka 20.a člena tega zakona določi
z upoštevanjem naslednje strukture in intenzivnosti:
– do 50.000.000 eurov je dovoljena intenzivnost 30%
upravičenih stroškov investicije;
– med 50.000.000 eurov in 100.000.000 eurov je dovoljena intenzivnost 15% upravičenih stroškov investicije;
– nad 100.000.000 eurov je dovoljena intenzivnost 10,2%
upravičenih stroškov investicije.
(2) Velik naložbeni projekt je začetna investicija, pri kateri upravičeni stroški presegajo vrednost 50.000.000 eurov.
Vrednost upravičenih stroškov mora biti izračunana na podlagi
cen oziroma menjalnih tečajev na dan dodelitve regionalne
državne pomoči ali pri velikih projektih, pri katerih je potrebna
posamična priglasitev, na podlagi cen in menjalnih tečajev na
dan priglasitve.
(3) Za velik naložbeni projekt se šteje tudi skupina posameznih projektov, ki posamezno ne dosegajo vrednosti
50.000.000 eurov, če podjetje ali podjetja v treh letih začno
posamezne investicije v osnovna sredstva, ki se lahko združena obravnavajo na ekonomsko nedeljiv način ali pomenijo
ekonomsko celoto, v skupni vrednosti 50.000.000 eurov.
(4) Za uporabo tega člena morajo biti poleg pogojev po
tem členu izpolnjeni tudi pogoji, ki so določeni v 15., 20. in
20.a členu tega zakona za uveljavljanje davčne ugodnosti za
začetne investicije ali za odpiranje delovnih mest povezanih z
začetno investicijo.
(5) Uporabnik ekonomske cone ne more uveljavljati državne pomoči po tem členu, če skupna vrednost državne pomoči iz
vseh virov presega 22.500.000 eurov na projekt.
(6) Veliki naložbeni projekti niso upravičeni do dodatkov
za mala in srednja podjetja iz 4. člena Uredbe 800/2008/ES.

(črtan)
30. člen
(črtan)
31. člen
(nadzor nad poslovanjem cone)
(1) (črtan)
(2) Davčni nadzor nad poslovanjem uporabnikov ekonomske cone se izvaja v skladu z veljavnimi davčnimi predpisi.
(3) Drugi organi izvajajo nadzor nad poslovanjem ekonomskih con v skladu z veljavnimi predpisi.
(4) Vlada lahko kadarkoli od ustanovitelja in uporabnikov
ekonomske cone zahteva, da predložijo poročilo o poslovanju.
32. člen
(pristojnost za izdajo podzakonskih aktov)
Vlada izda podrobnejše predpise o postopku za pridobitev
in spremembo predhodnega soglasja za ustanovitev ekonomske cone iz 7. člena tega zakona ter o uveljavljanju davčnih
ugodnosti v skladu s tem zakonom.

V. KAZENSKE DOLOČBE
33. člen
(kazenske določbe za uporabnika ekonomske cone)
(1) Z globo od 800 do 8.500 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba oziroma posameznik, ki v zvezi z opravljanjem
dejavnosti:
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1. opravlja gospodarsko dejavnost v ekonomski coni v
nasprotju z zakonom, soglasjem vlade ali pogodbo (18. člen),
2. za dejavnost, ki jo opravlja v ekonomski coni, ne vodi
knjigovodstva ločeno (drugi odstavek 19. člena).
(2) Z globo od 200 do 1.800 eurov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz
prejšnjega odstavka.
34. člen
(kazenske določbe za ustanovitelja ekonomske cone)
(1) Z globo od 800 do 8.500 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba – ustanovitelj ekonomske cone, ki:
1. opravlja ali omogoči opravljanje gospodarskih dejavnosti v ekonomski coni v nasprotju z zakonom, soglasjem vlade,
ali aktom oziroma pogodbo o ustanovitvi ekonomske cone
(7. in 18. člen),
2. ne zahteva spremembe soglasja vlade kadar je takšna
sprememba zahtevana v skladu s tem zakonom (prvi in drugi
odstavek 6. člena),
3. začne z delom v ekonomski coni prej preden vlada
izda soglasje, prej preden pridobi uporabno dovoljenje ali prej
preden pridobi odločbo Carinske uprave (8. člen),
4. omogoči opravljanje oziroma opravlja gospodarske
dejavnosti v ekonomski coni v nasprotju s splošnimi pogoji in
spravlja uporabnike v neenakopraven položaj (13. člen).
(2) Z globo od 200 do 1.800 eurov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz
prejšnjega odstavka.
Zakon o ekonomskih conah – ZEC (Uradni list RS,
št. 45/98) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
(1) Prosta carinska cona Koper in Prosta carinska cona
Maribor lahko nadaljujeta s poslovanjem kot Ekonomska cona
Koper oziroma Ekonomska cona Maribor po izpeljavi postopkov iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
(2) Ustanovitelji Proste carinske cone Koper in Proste
carinske cone Maribor se štejejo za ustanovitelje Ekonomske
cone Koper oziroma Ekonomske cone Maribor.
(3) Carinska uprava Republike Slovenije ustanoviteljem
Ekonomske cone Koper in Ekonomske cone Maribor v roku
30 dni od uveljavitve tega zakona izda ugotovitveni sklep o
ukrepih, ki jih morajo ustanovitelji izvršiti, da bi se zagotovilo
izvajanje carinskega nadzora v skladu s tem zakonom. S sklepom Carinska uprava določi tudi rok, v katerem mora ustanovitelj poskrbeti za zagotovitev izvajanja carinskega nadzora.
(4) Dokler ustanovitelja Ekonomske cone Koper oziroma
Ekonomske cone Maribor ne izvršita ukrepov v skladu z ugotovitvenim sklepom Carinske uprave iz prejšnjega odstavka,
uporabniki cone ne morejo uživati davčnih ugodnosti, določenih
s tem zakonom.
36. člen
(nadaljevanje poslovanja uporabnikov)
(1) Uporabniki Proste carinske cone Koper in Proste carinske cone Maribor, ki so na dan uveljavitve tega zakona poslovali na območju, na katerem se s tem zakonom ustanavljata
ekonomski coni, lahko nadaljujejo s poslovanjem kot uporabniki
Ekonomske cone Koper oziroma Ekonomske cone Maribor,
vendar ne morejo uživati davčnih ugodnosti, dokler ustanovitelj cone ne pridobi odločbe Carinske uprave in dokler davčni
organ ne izda odločbe iz 15. člena tega zakona.
(2) Uporabniki iz prejšnjega odstavka, ki želijo uveljavljati
davčne ugodnosti na podlagi tega zakona morajo pri pristojnem davčnem organu vložiti popolne zahtevke v 30 dneh od
uveljavitve tega zakona. Davčni organ izda uporabnikom, ki
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izpolnjujejo predpisane pogoje, odločbo najpozneje v 90 dneh
po uveljavitvi tega zakona.
37. člen
(carinsko obravnavanje blaga v prosti carinski coni)
Carinsko in domače blago, vnešeno v Prosto carinsko
cono Koper oziroma Prosto carinsko cono Maribor do uveljavitve tega zakona se po uveljavitvi tega zakona obravnava v
skladu s tem zakonom.
38. člen
(prva uveljavitev davčnih ugodnosti)
Davčne ugodnosti v zvezi s plačevanjem davka od dobička pravnih oseb in davka od dohodka iz dejavnosti se v skladu
s tem zakonom lahko izkoristijo prvič za poslovno leto 1998.
39. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ekonomskih conah – ZEC-A (Uradni list RS, št. 97/01) vsebuje
naslednje prehodne in končne določbe:
6. člen
(1) Uporabniki ekonomskih con, ki so na dan uveljavitve
tega zakona poslovali v ekonomskih conah in uveljavljali davčne olajšave v skladu s 15. in 20. členom zakona o ekonomskih
conah pri plačevanju akontacij davka od dobička pravnih oseb
za koledarsko leto 2001, obračunajo davek od dobička pravnih
oseb za koledarsko leto 2001 v skladu s predpisi, ki so veljali
pred uveljavitvijo tega zakona.
(2) Uporabniki ekonomskih con, ki so na dan uveljavitve
tega zakona poslovali v ekonomskih conah, lahko uveljavljajo
davčne ugodnosti v skladu s tem zakonom, če izpolnjujejo
pogoje, predpisane s tem zakonom.
(3) Kot začetne investicije, v zvezi s katerimi lahko uporabniki ekonomskih con uveljavljajo davčne ugodnosti v skladu
z 20.a členom tega zakona se štejejo tudi začetne investicije, ki
so jih uporabniki ekonomskih con, ki so na dan uveljavitve tega
zakona poslovali v ekonomskih conah, začeli pred uveljavitvijo
tega zakona in so v trenutku začetka investicije izpolnjevali pogoje iz prvega odstavka 20.a člena tega zakona, pa do trenutka
uveljavitve tega zakona še niso bile zaključene.
(4) Kot nova delovna mesta, povezana z začetnimi investicijami, v zvezi s katerimi lahko uporabniki ekonomskih con
uveljavljajo davčne ugodnosti v skladu z 20.a členom tega
zakona, se štejejo tudi nova delovna mesta, ki so bila predvidena v sklopu projekta začetne investicije, ki so jih uporabniki
ekonomske cone začeli pred uveljavitvijo tega zakona in so v
trenutku začetka investicije izpolnjevale pogoje iz prvega odstavka 20.a člena tega zakona ter bodo odprta v treh letih po
zaključku investicije.
(5) V primeru iz tretjega in četrtega odstavka tega člena
se pri določitvi zgornje meje pomoči upoštevajo vsa sredstva
državne pomoči, ki jih je uporabnik ekonomske cone že prejel
za isti namen pred uveljavitvijo tega zakona.
(6) Uporabnikom ekonomskih con iz prvega odstavka
tega člena se lahko v koledarskem letu 2002, zaradi prilagoditve spremenjenim pogojem za pridobitev davčnih ugodnosti za
poslovanje v ekonomski coni, dodeli posebna pomoč, v skladu
s pravili, določenimi na podlagi zakona o nadzoru državnih
pomoči.
(7) Uporabniki ekonomskih con iz prvega odstavka tega
člena lahko v letu 2002 zaradi prilagoditve spremenjenim pogojem za pridobitev davčnih ugodnosti za poslovanje v ekonomski
coni uveljavljajo dodatno davčno ugodnost, in sicer največ do
višine 40% sorazmernega dela upravičenih stroškov začetnih
investicij, začetih v ekonomski coni pred uveljavitvijo tega za-
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kona, ki so v trenutku začetka investicije izpolnjevale pogoje iz
prvega odstavka 20.a člena tega zakona. Za mala in srednja
podjetja se zgornja meja lahko poveča za 15 odstotnih točk.
Uporabniki ekonomskih con iz tega odstavka lahko posebno
pomoč po tem odstavku uveljavljajo le na podlagi individualne
priglasitve.
7. člen
Davčne ugodnosti v zvezi s plačevanjem davka od dobička pravnih oseb se v skladu s tem zakonom lahko izkoristijo
prvič za koledarsko leto 2002.
8. člen
Ta zakon začne veljati s 1. januarjem 2002.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ekonomskih conah – ZEC-B (Uradni list RS, št. 12/07) vsebuje
naslednjo končno določbo:
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ekonomskih conah – ZEC-C (Uradni list RS, št. 19/10) vsebuje
naslednjo končno določbo:
KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, glede uveljavljanja ugodnosti pa se
uporablja že od 1. januarja 2010.

1698.

Zakon o trošarinah (uradno prečiščeno
besedilo) (ZTro-UPB6)

Na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika državnega zbora in sklepa Državnega zbora z dne 3. marca
2010 je Državni zbor na seji dne 20. aprila 2010 potrdil uradno
prečiščeno besedilo Zakona o trošarinah, ki obsega:
– Zakon o trošarinah – ZTro (Uradni list RS, št. 84/98 z
dne 11. 12. 1998),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah – ZTro-A (Uradni list RS, št. 57/99 z dne 16. 7. 1999),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah – ZTro-B (Uradni list RS, št. 33/01 z dne 5. 5. 2001),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah – ZTro-C (Uradni list RS, št. 99/01 z dne 7. 12. 2001),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah – ZTro-D (Uradni list RS, št. 126/03 z dne 18. 12. 2003),
– Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah – ZTro-D (Uradni list RS, št. 7/04 z dne 27. 1.
2004),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah – ZTro-E (Uradni list RS, št. 42/04 z dne 23. 4. 2004),
– Zakon o uvedbi eura – ZUE (Uradni list RS, št. 114/06
z dne 9. 11. 2006),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah – ZTro-F (Uradni list RS, št. 122/06 z dne 28. 11. 2006),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah – ZTro-G (Uradni list RS, št. 25/09 z dne 3. 4. 2009),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah – ZTro-H (Uradni list RS, št. 41/09 z dne 1. 6. 2009) in

Uradni list Republike Slovenije
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah – ZTro-I (Uradni list RS, št. 19/10 z dne 12. 3. 2010).
Št. 434-03/10-11/2
Ljubljana, dne 20. aprila 2010
EPA 965-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

ZAKON
O TROŠARINAH
uradno prečiščeno besedilo
(ZTro-UPB6)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
(1) S tem zakonom se ureja sistem in uvaja obveznost
plačevanja trošarine od alkohola in alkoholnih pijač, tobačnih
izdelkov ter energentov in električne energije (v nadaljnjem
besedilu: trošarinski izdelki), ki se na območju Republike Slovenije sprostijo v porabo.
(2) Območje Republike Slovenije pomeni ozemlje pod
suverenostjo Republike Slovenije, vštevši zračni prostor in
morska območja, nad katerimi ima Republika Slovenija suverenost ali jurisdikcijo v skladu z notranjim in mednarodnim
pravom.
1.a člen
(prenos direktiv)
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo naslednje direktive:
– Direktiva Sveta 2008/118/ES z dne 16. decembra 2008
o splošnem režimu za trošarino in o razveljavitvi Direktive
92/12/EGS (UL L št. 9 z dne 14. 1. 2009, str. 12);
– Direktiva Sveta 94/74/ES z dne 22. decembra 1994 o
spremembah Direktive 92/12/EGS o splošnem režimu za trošarinske izdelke in o skladiščenju, gibanju in nadzoru takšnih
izdelkov, Direktive 92/81/EGS o uskladitvi trošarinskih struktur
za mineralna olja in Direktive 92/82/EGS o približevanju trošarinskih stopenj za mineralna olja (UL L št. 365 z dne 31. 12.
1994, str. 46);
– Direktiva Sveta 92/83/EGS z dne 19. oktobra 1992 o
uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače (UL
L št. 316 z dne 31. 10. 1992, str. 21);
– Direktiva Sveta 92/84/ES z dne 19. oktobra 1992 o
približevanju trošarinskih stopenj za alkohol in alkoholne pijače
(UL L št. 316 z dne 31. 10. 1992, str. 29);
– Direktiva Sveta 92/79/EGS z dne 19. oktobra 1992 o
približevanju davkov na cigarete (UL L št. 316 z dne 31. 10.
1992, str. 8);
– Direktiva Sveta 95/59/ES z dne 27. novembra 1995 o
davkih, razen prometnih davkov, ki vplivajo na porabo tobačnih
izdelkov (UL L št. 291 z dne 6. 12. 1995, str. 40);
– Direktiva Sveta 2002/10/ES z dne 12. februarja 2002 o
spremembi direktiv 92/79/EGS, 92/80/EGS in 95/59/ES glede
strukture in stopnje trošarine, ki velja za predelani tobak (UL L
št. 46 z dne 16. 2. 2002, str. 26);
– Direktiva Sveta 1999/81/ES z dne 29. julija 1999 o spremembi Direktive 92/79/EGS o približevanju davkov na cigarete,
Direktive 92/80/EGS o približevanju davkov na tobačne izdelke,
razen cigarete, in Direktive 95/59/ES o davkih, razen prometnih
davkov, ki vplivajo na porabo tobačnih izdelkov (UL L št. 211 z
dne 11. 8. 1999, str. 47);
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– Direktiva Sveta 95/60/ES z dne 27. novembra 1995 o
davčnem označevanju plinskega olja in kerozina (UL L št. 291
z dne 6. 12. 1995, str. 46);
– Direktiva Sveta 2003/96/ES, z dne 27. oktobra 2003 o
prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčevanje energentov in električne energije (UL L št. 283 z dne 31. 10. 2003, str.
51), zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta 2004/75/ES z dne
29. aprila 2004 o spremembi Direktive Sveta 2003/96/ES glede
možnosti Cipra za uporabo začasnih izjem ali znižanih stopenj
obdavčitve energentov in električne energije (UL L št. 157 z
dne 30. 4. 2004, str. 100), (v nadaljnjem besedilu: Energetska
direktiva);
– Direktiva Sveta 2004/74/ES z dne 29. aprila 2004 o
spremembi Direktive Sveta 2003/96/ES o možnosti nekaterih
držav članic za uporabo začasnih izjem ali znižanih stopenj
obdavčitve energentov in električne energije (UL L št. 157 z
dne 30. 4. 2004, str. 87).
2. člen
(obseg obdavčitve)
(1) Trošarina se plačuje od trošarinskih izdelkov, proizvedenih na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
Slovenija) ali vnesenih z ozemlja držav članic Evropske unije
(v nadaljnjem besedilu: država članica) v Slovenijo ali trošarinskih izdelkov, ki se uvozijo v Evropsko unijo (v nadaljnjem
besedilu: Unija).
(2) Uvoz trošarinskih izdelkov je vsak vnos trošarinskih
izdelkov v Unijo iz tretjih držav oziroma tretjih ozemelj, če ni s
tem zakonom drugače določeno.
(3) Vnos trošarinskih izdelkov z ozemlja držav članic v
Slovenijo je vsak vnos z ozemlja druge države članice oziroma Unije, kot je določeno v zakonodaji Unije, razen s tretjih
ozemelj.
(4) Tretja država je katerakoli država, razen Slovenije in
drugih držav članic oziroma Unije.
(5) Tretja ozemlja so:
– ozemlja, ki so del carinskega območja Unije: Kanarski
otoki, francoski čezmorski departmaji, Alandski otoki in Kanalski otoki,
– ozemlja, ki niso del carinskega območja Unije: otok Heligoland, območje Büsingen, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione
d'Italia in italijanski del Luganskega jezera, in
– gora Atos.
(6) Po tem zakonu se gibanje trošarinskih izdelkov:
– v ali iz Kneževine Monako obravnava kot gibanje v
oziroma iz Francoske republike;
– v suverenih conah Združenega kraljestva Akrotiri in
Dhekelia ali iz njiju obravnava kot gibanje na Ciper ali z njega;
– v ali iz Jungholza in Mittelberga (Kleines Walsertal),
obravanava kot gibanje v oziroma iz Zvezne republike Nemčije;
– v ali iz San Marina, obravnava kot gibanje v oziroma iz
Italijanske republike ter
– na ali z otoka Man obravnava kot gibanje v oziroma iz
Združenega kraljestva.
3. člen
(pripadnost trošarin)
Prihodki od trošarin pripadajo proračunu Republike Slovenije.
4. člen
(definicije)
Za namene tega zakona imajo naslednji izrazi naslednji
pomen:
1. trošarinski zavezanec je proizvajalec trošarinskih izdelkov, pooblaščeni prejemnik trošarinskih izdelkov iz druge
države članice, uvoznik trošarinskih izdelkov, pooblaščeni uvoznik, začasno pooblaščeni prejemnik, pravna ali fizična oseba,
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ki opravlja dejavnost trgovine na debelo s trošarinskimi izdelki
oziroma oseba, na katero se v skladu s tem zakonom lahko
prenese trošarinska obveznost;
2. imetnik trošarinskega dovoljenja je trošarinski zavezanec, ki pridobi trošarinsko dovoljenje carinskega organa, da v
okviru opravljanja svoje dejavnosti v trošarinskem skladišču
proizvaja, obdeluje, predeluje, dodeluje (v nadaljnjem besedilu:
proizvaja), skladišči, prejema ali odpremlja trošarinske izdelke
pod režimom odloga plačila trošarine;
3. trošarinsko dovoljenje je odločba, ki jo izda carinski
organ trošarinskemu zavezancu, da lahko v okviru opravljanja
svoje dejavnosti, v trošarinskem skladišču proizvaja, skladišči,
prejema ali odpremlja trošarinske izdelke pod režimom odloga
plačila trošarine;
4. trošarinsko skladišče je ena ali več med seboj povezanih ograjenih površin ali prostorov, ki tvorijo tehnološko
enoto, kjer imetnik trošarinskega dovoljenja proizvaja, skladišči,
prejema ali odpremlja trošarinske izdelke pod režimom odloga
plačila trošarine in, ki mora biti vidno označena in fizično ločena
od preostalih površin ali prostorov;
5. režim odloga plačila trošarine je ureditev, ki se nanaša
na proizvodnjo, skladiščenje in prejemanje ali odpremljanje
trošarinskih izdelkov, na podlagi katere je obveznost za plačilo
trošarine odložena;
6. oproščeni uporabnik trošarinskih izdelkov je fizična oziroma pravna oseba, ki pod pogoji, določenimi s tem zakonom,
pridobi dovoljenje carinskega organa, da lahko v okviru svoje
dejavnosti za namene iz 44. in 55. člena tega zakona nabavlja
trošarinske izdelke brez plačila trošarine (v nadaljnjem besedilu: oproščeni uporabnik);
7. obrat oproščenega uporabnika je prostor, naprava oziroma oprema, v kateri so hranjeni trošarinski izdelki, ki jih je
oproščeni uporabnik nabavil za potrebe svoje dejavnosti brez
plačila trošarine;
8. uvoznik trošarinskih izdelkov je carinski dolžnik, določen v skladu s carinskimi predpisi oziroma prejemnik trošarinskih izdelkov iz tretje države oziroma tretjega ozemlja;
8.a pooblaščeni uvoznik je oseba, ki ji pristojni organ izda
dovoljenje, da pri opravljanju svoje registrirane dejavnosti in
pod pogoji, ki jih določa ta zakon, trošarinske izdelke, ki jih je
prejel iz tretje države ali s tretjega ozemlja, po sprostitvi v prosti
promet v skladu s carinskimi predpisi odpremlja pod režimom
odloga plačila trošarine;
9. pooblaščeni prejemnik je trošarinski zavezanec, ki ima
dovoljenje carinskega organa, da v okviru svoje dejavnosti
prejema trošarinske izdelke od osebe iz druge države članice
pod režimom odloga plačila trošarine. Pooblaščeni prejemnik
ne sme skladiščiti ali odpremljati trošarinskih izdelkov pod režimom odloga plačila trošarine;
10. začasno pooblaščeni prejemnik je oseba, ki v okviru svoje dejavnosti občasno prejema trošarinske izdelke od
osebe iz druge države članice pod režimom odloga plačila
trošarine. Začasno pooblaščeni prejemnik ne sme skladiščiti
ali odpremljati trošarinskih izdelkov pod režimom odloga plačila
trošarine in mora carinskemu organu predložiti instrument za
zavarovanje plačila trošarine, predno mu dobavitelj odpremi
trošarinske izdelke;
11. davčni zastopnik je oseba, ki jo imetnik trošarinskega
skladišča iz druge države članice ali prodajalec iz petega odstavka 8.a člena tega zakona pooblasti, da v njegovem imenu
in za njegov račun v Sloveniji izvršuje obveznosti in uveljavlja
pravice po tem zakonu.
II. NASTANEK TROŠARINSKE OBVEZNOSTI
5. člen
(kdaj nastane trošarinska obveznost)
(1) Trošarinska obveznost nastane, ko so:
1. trošarinski izdelki proizvedeni v Sloveniji;
2. trošarinski izdelki uvoženi v Unijo;
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3. trošarinski izdelki vnešeni z ozemlja drugih držav članic
oziroma Unije v Slovenijo.
(2) Trošarinska obveznost se lahko prenese od proizvajalca oziroma uvoznika na imetnika trošarinskega dovoljenja
oziroma oproščenega uporabnika ob pogojih in na način, določenim s tem zakonom.
III. REŽIM ODLOGA PLAČILA TROŠARINE
6. člen
(režim odloga plačila trošarine)
(1) Plačilo trošarine se odloži, če:
1. se proizvodnja ali skladiščenje trošarinskih izdelkov
opravlja v trošarinskem skladišču;
2. so trošarinski izdelki skladiščeni v obratu oproščenega
uporabnika;
3. se trošarinski izdelki gibljejo pod pogoji, določenimi s
tem zakonom.
(2) Pri uvozu trošarinskih izdelkov se plačilo trošarine
odloži, če je za njih takoj po vnosu v Unijo dovoljena začasna
hramba ali je zanje začet carinski tranzitni postopek, postopek
carinskega skladiščenja (razen skladiščenja v prosto carinskih
prodajalnah), uvoza zaradi izvoza po sistemu odloga, predelave pod carinskim nadzorom ali začasnega uvoza, ali so vnešeni
v prosto carinsko cono.
(3) Če so uvoženi trošarinski izdelki sproščeni v prost promet v skladu s carinskimi predpisi, se plačilo trošarine odloži,
če so neposredno po sprostitvi v promet, vnešeni v trošarinsko
skladišče ali v obrat oproščenega uporabnika ali odposlani
osebi v drugi državi članici, ki v skladu z zakonodajo te države
članice sme prejemati trošarinske izdelke pod režimom odloga
plačila trošarine.
(4) Pri prenehanju veljavnosti trošarinskega dovoljenja,
razen v primerih iz šestega in sedmega odstavka tega člena, je
plačilo trošarine za trošarinske izdelke, ki so na zalogi, odloženo do 30. dne po tem, ko je dovoljenje prenehalo veljati, razen,
če so bili trošarinski izdelki pred potekom tega roka sproščeni
v porabo oziroma, če so bili odpremljeni v drugo trošarinsko
skladišče ali v obrat oproščenega uporabnika.
(5) Pri prenehanju veljavnosti dovoljenja oproščenega
uporabnika, razen v primerih iz šestega in sedmega odstavka
tega člena, je plačilo trošarine za izdelke, ki so na zalogi in
skladiščeni v obratu oproščenega uporabnika, odloženo do 30.
dne po tem, ko je dovoljenje prenehalo veljati.
(6) Če trošarinsko skladišče ali oproščeni uporabnik preneha poslovati zaradi likvidacije oziroma stečaja, je plačilo
trošarine še naprej odloženo, dokler trošarinski izdelki, ki so
na zalogi na dan začetka postopka stečaja ali likvidacije, niso
sproščeni v porabo v postopku likvidacije ali stečaja oziroma,
dokler so skladiščeni v tem ali drugem trošarinskem skladišču
ali obratu oproščenega uporabnika, toda največ do dneva, ko
so trošarinski izdelki odpremljeni upniku na podlagi sklepa o
razdelitvi premoženja.
(7) Če trošarinsko dovoljenje ali dovoljenje oproščenega
uporabnika trošarinskih izdelkov preneha veljati zaradi združitve, je plačilo trošarine še naprej odloženo, dokler niso trošarinski izdelki, ki so na zalogi, sproščeni v porabo v postopku
združitve ali dokler so skladiščeni v drugem trošarinskem skladišču oziroma obratu oproščenega uporabnika ali, dokler niso
odpremljeni, toda največ do 180. dneva, ki sledi dnevu prijave
združitve za vpis v register.
IV. GIBANJE TROŠARINSKIH IZDELKOV
7. člen
(gibanje trošarinskih izdelkov pod režimom odloga
plačila trošarine)
(1) Trošarinski izdelki se v Sloveniji lahko gibljejo pod
režimom odloga plačila trošarine:
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šče;

1. iz trošarinskega skladišča v drugo trošarinsko skladi-

2. iz trošarinskega skladišča v obrat oproščenega uporabnika in izjemoma iz obrata oproščenega uporabnika v trošarinsko skladišče;
3. iz trošarinskega skladišča v izvoz;
4. pri uvozu v obrat oproščenega uporabnika;
5. pri uvozu v trošarinsko skladišče.
(2) Trošarinski izdelki se med Slovenijo in drugimi državami članicami lahko gibljejo pod režimom odloga plačila
trošarine:
1. iz trošarinskega skladišča v Sloveniji v drugo državo
članico do trošarinskega skladišča, registriranega prejemnika,
kraja, kjer trošarinski izdelki zapustijo Unijo, ter diplomatskim in
konzularnim predstavništvom in mednarodnim organizacijam;
2. od osebe iz druge države članice, ki v skladu z zakonodajo te države lahko pošilja trošarinske izdelke pod režimom
odloga plačila trošarine:
– imetniku trošarinskega dovoljenja v Sloveniji ali
– carinskemu organu izstopa s carinskega območja Unije
ali
– pooblaščenemu prejemniku v Sloveniji ali
– začasno pooblaščenemu prejemniku v Sloveniji ali
– osebam iz 31. člena tega zakona ali
– drugi osebi v drugi državi članici prek Slovenije;
3. ob uvozu v Unijo od kraja uvoza do namembnega kraja,
kjer se lahko prejemajo pod režimom odloga, kadar jih odpremi
pooblaščeni uvoznik.
(3) Gibanje trošarinskih izdelkov pod režimom odloga
plačila trošarine je dovoljeno samo, če jih spremlja trošarinski
dokument, razen če je s tem zakonom ali na njegovi podlagi
izdanim predpisom določeno drugače. Pošiljatelj, ki odpremlja
trošarinske izdelke pod režimom odloga plačila trošarine v
drugo državo članico, mora zapečatiti tovorke ali prevozno
sredstvo, če le-tega pristojni carinski organ v skladu z veljavno
zakonodajo pripozna kot primernega za zapečatenje.
(4) Prejšnji odstavek se nanaša na vsako gibanje trošarinskih izdelkov med Slovenijo in drugimi državami članicami,
tudi če je zanje s tem zakonom predpisana trošarina po stopnji
0% ali v znesku 0 eurov.
(5) Če je za trošarinske izdelke takoj po uvozu dovoljena
začasna hramba ali je zanje začet carinski tranzitni postopek,
postopek carinskega skladiščenja, uvoza zaradi izvoza po sistemu odloga, predelave pod carinskim nadzorom ali začasnega
uvoza ali če so vneseni v prosto carinsko cono, se lahko gibljejo
pod režimom odloga plačila trošarine, ne da bi bil zanje izdan
trošarinski dokument v skladu s tem zakonom, vendar mora biti
zanje zagotovljen ustrezen carinski nadzor.
7.a člen
(začetek in konec gibanja pod režimom
odloga plačila trošarine)
(1) Gibanje pod režimom odloga plačila trošarine iz
7. člena tega zakona se začne, ko trošarinski izdelki zapustijo
trošarinsko skladišče odpreme ali kadar jih takoj po sprostitvi v
prosti promet v skladu s carinsko zakonodajo odpremlja pooblaščeni uvoznik ali uvoznik.
(2) Gibanje pod režimom odloga plačila trošarine iz
7. člena tega zakona se konča, ko prejemnik prejme pošiljko
ali ko trošarinski izdelki zapustijo Unijo.
7.b člen
(neposredna dobava)
(1) Carinski organ lahko odobri gibanje pod režimom odloga plačila trošarine do drugega kraja, kakršno je trošarinsko
skladišče ali kraj, ki ni lokacija prejema trošarinskih izdelkov,
navedena v dovoljenju pooblaščenega prejemnika.
(2) Imetnik trošarinskega dovoljenja in pooblaščeni prejemnik morata carinskemu organu predložiti seznam lokacij
neposredne dobave in njihove identifikacijske oznake.
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(3) Neposredne dobave ne more izvajati začasno pooblaščeni prejemnik.
8. člen
(trošarinski dokument)
(1) Trošarinski dokument je listina, ki spremlja pošiljko
trošarinskih izdelkov in ki dokazuje, da se v njej navedene vrste
ter količine trošarinskih izdelkov gibljejo pod režimom odloga
plačila trošarine. Trošarinski dokument, pod pogoji, ki jih določa
ta zakon in predpis, izdan na njegovi podlagi, dokazuje tudi,
da je v njem navedene trošarinske izdelke odpremil imetnik
trošarinskega dovoljenja oziroma uvoznik oziroma oproščeni
uporabnik ali da jih je prejela oseba, ki lahko v skladu s tem
zakonom prejme trošarinske izdelke pod režimom odloga ali da
so bili v njem navedeni trošarinski izdelki izvoženi.
(2) Trošarinski dokument mora biti izstavljen v petih izvodih, če ni s tem zakonom ali predpisom, izdanim na njegovi
podlagi, drugače določeno, in sicer:
1. en izvod obdrži pošiljatelj,
2. en izvod spremlja blago in je za prejemnika,
3. en izvod spremlja blago in ga prejemnik potrjenega
vrne pošiljatelju,
4. en izvod spremlja blago in je namenjen nadzornemu
organu namembnega območja oziroma namembne države
članice in
5. en izvod je namenjen nadzornemu organu odpremnega
območja.
(3) Izvod trošarinskega dokumenta iz 5. točke prejšnjega
odstavka mora pošiljatelj predložiti nadzornemu organu najkasneje ob odpremi pošiljke.
(4) Prejemnik trošarinskih izdelkov, ki prejme te izdelke
skupaj s pravilno izpolnjenim trošarinskim dokumentom, mora
potrditi njihov prejem na priloženem trošarinskem dokumentu
in vrniti potrjeni izvod tega dokumenta pošiljatelju. Prejemnik
trošarinskih izdelkov mora vrniti potrjeni izvod trošarinskega
dokumenta pošiljatelju:
– če mu je trošarinske izdelke dobavil pošiljatelj iz Slovenije, najpozneje v 15 dneh po odpremi pošiljke ali,
– če mu je trošarinske izdelke dobavil pošiljatelj iz druge
države članice, najpozneje 15. dan meseca, ki sledi mesecu, v
katerem je prejel pošiljko.
(5) Prejemnik trošarinskih izdelkov iz prejšnjega odstavka
potrdi prejem pošiljke tako, da na trošarinskem dokumentu
navede datum in kraj njenega prevzema ter podpiše izvod trošarinskega dokumenta, ki ga vrne pošiljatelju. Pred potrditvijo
prejema trošarinskih izdelkov mora na trošarinskem dokumentu
označiti, da je preveril vsebino pošiljke in da je ta skladna z
navedbami v trošarinskem dokumentu.
(6) Preden prejemnik vrne potrjeni izvod trošarinskega
dokumenta pošiljatelju, ga mora predložiti v potrditev nadzornemu organu.
(7) Izvoz trošarinskih izdelkov potrdi carinski organ na
trošarinskem dokumentu, ko se izdelki dejansko iznesejo iz
Unije.
(8) Pošiljatelj, ki ne prejme potrjenega izvoda trošarinskega dokumenta v roku iz četrtega odstavka tega člena, mora o
tem nemudoma, v primerih iz druge alineje četrtega odstavka
tega člena pa najpozneje v šestdesetih dneh od dneva odpreme trošarinskih izdelkov obvestiti pristojni carinski organ, ki
sprejme vse potrebne ukrepe, da ugotovi, ali je v skladu s tem
zakonom nastala obveznost za obračun trošarine.
(9) Vsebino in obliko trošarinskega dokumenta za gibanje pod režimom odloga med prejemnikom in pošiljateljem v
Sloveniji ter način potrditve prejema pošiljke določi minister,
pristojen za finance.
(10) Če pošiljatelj dobavlja trošarinske izdelke s plačano
trošarino v drugo državo članico ali prek druge države članice
v skladu z 10.č členom tega zakona ali če dobavlja v drugo
državo članico popolnoma denaturirani alkohol, se uporabi
poenostavljeni trošarinski dokument, ki mora ustrezati obrazcu
v skladu z zakonodajo Unije.
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(11) Minister, pristojen za finance, predpiše pogoje, pod
katerimi lahko pošiljatelj trošarinskih izdelkov iz prvega odstavka tega člena namesto obrazca iz devetega oziroma desetega
odstavka tega člena kot trošarinski dokument uporabi komercialni ali upravni dokument in druge poenostavitve v zvezi z
izdajanjem trošarinskih dokumentov v skladu s tem členom,
predvsem če se trošarinski izdelki gibljejo pod režimom odloga
med trošarinskimi skladišči istega imetnika trošarinskega dovoljenja in če isti pošiljatelj pogosto in redno pošilja trošarinske
izdelke istemu prejemniku ter carinskemu organu omogoči
izvajanje trošarinskega nadzora na drug ustrezen način.
(12) Če tehnične možnosti to dopuščajo, lahko carinski
organ dovoli uporabo tehničnih pripomočkov za izmenjavo podatkov med pošiljateljem in prejemnikom iz četrtega odstavka
tega člena.
8.a člen
(pošiljanje trošarinskih izdelkov
v drugo državo članico oziroma v izvoz)
(1) Šteje se, da se trošarinski izdelki gibljejo pod režimom
odloga plačila trošarine v drugo državo članico, če jih spremlja
elektronski trošarinski dokument. Ta dokument dokazuje, da je
v njem navedene trošarinske izdelke odpremil imetnik trošarinskega dovoljenja oziroma pooblaščeni uvoznik.
(2) Vsebina in oblika elektronskega trošarinskega dokumenta, ki ga mora izdati pošiljatelj, kadar dobavlja trošarinske
izdelke pod režimom odloga plačila trošarine, morata ustrezati
obrazcu, ki ga določa Uredba Komisije (ES) št. 684/2009 z
dne 24. julija 2009 o izvajanju Direktive Sveta 2008/118/ES v
zvezi z računalniškimi postopki za gibanje trošarinskega blaga
pod režimom odloga plačila trošarine (UL L št. 197 z dne 29. 7.
2009, str. 24; v nadaljnjem besedilu: Uredba 684/2009/ES).
(3) Pošiljatelj predloži osnutek elektronskega trošarinskega dokumenta carinskemu organu, ki elektronsko preveri
točnost in popolnost podatkov v njem. Če so ti podatki ustrezni, carinski organ opremi elektronski trošarinski dokument z
enotno trošarinsko referenčno oznako in jo sporoči pošiljatelju.
Če pa podatki niso ustrezni, carinski organ o tem takoj obvesti
pošiljatelja.
(4) Carinski organ pošlje elektronski trošarinski dokument
pristojnemu organu namembne države članice, ta pa ga predloži prejemniku.
(5) Če carinski organ prejme elektronski trošarinski dokument od pristojnega organa druge države članice pošiljateljice,
ker so trošarinski izdelki namenjeni v Slovenijo, ga predloži
prejemniku.
(6) Pošiljatelj lahko prekliče elektronski trošarinski dokument, če se še ni začelo gibanje v skladu s prvim odstavkom
7.a člena tega zakona.
(7) Pri izvozu carinski organ, pri katerem je vložena izvozna deklaracija, sporoči enotno trošarinsko referenčno oznako
carinskemu organu, pri katerem bodo trošarinski izdelki zapustili Unijo.
(8) Če je izvozna deklaracija vložena pri pristojnem organu druge države članice, mu carinski organ pošlje elektronski
trošarinski dokument.
(9) Tiskana različica elektronskega trošarinskega dokumenta ali komercialni dokument ali upravni dokument, v
katerem je navedena enotna trošarinska referenčna oznaka,
mora spremljati trošarinske izdelke med celotnim gibanjem pod
režimom odloga plačila trošarine.
(10) Pošiljatelj lahko med gibanjem pod režimom odloga
plačila trošarine in z uporabo računalniško podprtega sistema
spremeni namembni kraj in navede nov namembni kraj, ki je:
– drugo trošarinsko skladišče,
– lokacija, kjer pooblaščeni prejemnik lahko prejema trošarinske izdelke,
– kraj, kjer trošarinski izdelki zapustijo Unijo pri izvozu
ali
– kraj neposredne dobave v skladu s 7.b členom tega
zakona.
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9. člen

(potrditev prejema trošarinskih izdelkov
iz druge države članice)
(1) Prejemnik trošarinskih izdelkov z uporabo računalniško podprtega sistema predloži nadzornemu organu poročilo o
prejemu trošarinskih izdelkov takoj oziroma najpozneje v petih
delovnih dneh po prejemu pošiljke.
(2) Poročilo o prejemu trošarinskih izdelkov potrjuje, da
jih je prejela oseba, ki lahko v skladu s tem zakonom prejme
trošarinske izdelke pod režimom odloga.
(3) Carinski organ elektronsko preveri točnost in popolnost podatkov v poročilu o prejemu trošarinskih izdelkov in, če
so podatki ustrezni, prejemniku potrdi prejem poročila. Če pa
niso ustrezni, carinski organ o tem takoj obvesti prejemnika.
(4) Carinski organ pošlje poročilo o prejemu trošarinskih
izdelkov pristojnemu organu odpremne države članice, ta pa
ga predloži pošiljatelju.
(5) Poročilo o prejemu mora ustrezati zahtevam iz Uredbe
684/2009/ES.
9.a člen
(potrditev izvoza)
(1) Poročilo carinskega urada o izvozu potrjuje, da so
trošarinski izdelki izvoženi iz Unije. Carinski organ, pri katerem so opravljene izvozne formalnosti, pošlje pošiljatelju
poročilo o izvozu, ko se izdelki dejansko izvozijo iz Unije.
Carinski organ izda poročilo o izvozu na podlagi potrditve
carinskega organa, pri katerem so trošarinski izdelki dejansko
zapustili Unijo.
(2) Če je kraj odpreme izvoženih trošarinskih izdelkov v
drugi državi članici, pošlje carinski organ, pri katerem so opravljene izvozne formalnosti, poročilo o izvozu pristojnemu organu odpremne države članice, ta pa ga predloži pošiljatelju.
(3) Poročilo o izvozu mora ustrezati zahtevam iz Uredbe
684/2009/ES.
9.b člen
(opredelitev delovanja računalniškega sistema)
Da računalniško podprti sistem ni na voljo, ugotovi Carinska uprava Republike Slovenije in to objavi na svoji uradni
spletni strani.
10. člen
(nadomestni postopek za pošiljatelja)
(1) Če računalniško podprti sistem ni na voljo, lahko pošiljatelj začne gibanje trošarinskih izdelkov pod režimom odloga
plačila trošarine pod pogojem, da:
– trošarinske izdelke spremlja papirni dokument, ki vsebuje iste podatke kakor osnutek elektronskega trošarinskega
dokumenta iz 8.a člena tega zakona;
– pred začetkom gibanja obvesti carinski organ o odpremi;
– carinskemu organu pošlje kopijo dokumenta iz prve
alineje, ki bo spremljal pošiljko;
– omogoči preverjanje podatkov iz tega dokumenta.
(2) Ko je računalniško podprti sistem spet na voljo, pošiljatelj v skladu s tretjim odstavkom 8.a člena tega zakona predloži
osnutek elektronskega trošarinskega dokumenta. Ko carinski
organ potrdi podatke iz elektronskega trošarinskega dokumenta, slednji nadomesti papirni dokument iz prejšnjega odstavka.
Dokler podatki iz elektronskega trošarinskega dokumenta niso
potrjeni, poteka gibanje pod režimom odloga plačila trošarine
na podlagi papirnega dokumenta.
(3) Pošiljatelj mora hraniti izvod papirnega dokumenta v
skladu s 60. členom tega zakona.
(4) Če ob morebitni spremembi namembnega kraja računalniško podprti sistem ni na voljo, pošiljatelj ravna v skladu s
prvim odstavkom tega člena.
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10.a člen
(nadomestni postopek za prejemnika)
(1) Če računalniško podprti sistem ni na voljo v času
oziroma kraju prejema ali ni bil na voljo v času oziroma kraju
pošiljanja, lahko prejemnik ob koncu gibanja trošarinskih izdelkov v odložnem režimu predloži carinskemu organu papirni
dokument, ki vsebuje iste podatke kakor poročilo o prejemu, in
tako potrdi konec gibanja.
(2) Če je pošiljatelj trošarinskih izdelkov v drugi državi članici,
carinski organ pošlje izvod papirnega dokumenta pristojnim organom odpremne države članice, ta pa ga predloži pošiljatelju.
(3) Ko je računalniško podprti sistem spet na voljo, se
opravijo postopki iz 8. do 9.a člena tega zakona.
10.b člen
(nadomestni postopek za izvoznika)
(1) Če ob zaključku izvoza računalniško podprti sistem ni
na voljo in zato ni mogoče pripraviti poročila o izvozu v skladu
z 9.a členom tega zakona, pošlje carinski organ, pri katerem
so bile opravljene izvozne formalnosti, pošiljatelju papirni dokument, ki vsebuje enake podatke kakor poročilo o izvozu, in
tako potrdi, da se je končalo gibanje trošarinskih izdelkov v
odložnem režimu.
(2) Če je kraj odpreme izvoženih trošarinskih izdelkov
v drugi državi članici, pošlje carinski organ, pri katerem so
opravljene izvozne formalnosti, pristojnemu organu odpremne
države članice papirni dokument iz prejšnjega odstavka.
(3) Če carinski organ v kraju odpreme izvoženih trošarinskih izdelkov prejme papirni dokument iz prvega odstavka tega
člena od pristojnega organa druge države članice, pri katerem
so opravljene izvozne formalnosti, ga predloži pošiljatelju.
(4) Ne glede na prvi do tretji odstavek tega člena ni treba
sestaviti papirnega dokumenta, če se poročilo o izvozu v skladu
z 9.a členom tega zakona lahko izpolni najpozneje naslednji
dan po dejanskem izvozu trošarinskih izdelkov iz Unije.
(5) Ko je računalniško podprti sistem spet na voljo, carinski organ pošlje poročilo o izvozu v skladu z 9.a členom tega
zakona.
10.c člen
(potrditev prejema oziroma izvoza v posebnih primerih)
V posebej upravičenih primerih lahko odpremni carinski
organ v računalniško podprtem sistemu potrdi konec gibanja
trošarinskih izdelkov pod režimom odloga tudi brez pridobitve
poročila o prejemu oziroma poročila o izvozu, če od prejemnika
prejme dokument, ki vsebuje enake podatke kakor poročilo o
prejemu, in če:
– prejme potrdilo pristojnega organa, da so trošarinski
izdelki dejansko prispeli v namembni kraj, ali
– pri izvozu prejme potrditev pristojnega carinskega organa, pri katerem so trošarinski izdelki dejansko zapustili Unijo.
10.č člen
(gibanje trošarinskih izdelkov, sproščenih v porabo)
(1) Če se v drugo državo članico pošiljajo trošarinski
izdelki, ki so bili že sproščeni v porabo v Sloveniji, in nastane
obveznost za obračun trošarine tudi v namembni državi članici,
mora pošiljatelj za pošiljko izdati spremni dokument, ki vsebuje
enake podatke kakor trošarinski dokument iz 8. člena tega zakona. Pošiljatelj oziroma druga oseba, ki je plačnik trošarine v
namembni državi članici, mora izpolniti še naslednje zahteve:
– preden pošiljatelj odpošlje trošarinske izdelke, mora
napovedati dobavo trošarinskih izdelkov carinskemu organu
namembne države članice,
– predložiti mora instrument za zavarovanje plačila trošarine ali plačati trošarino v namembni državi članici v skladu s
postopkom, ki ga določa ta država članica, ter
– omogočiti mora carinskemu organu namembne države
članice, da se prepriča o dejanski dobavi trošarinskih izdelkov
prejemniku in o plačani trošarini.
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(2) Določbe prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi v
primeru, kadar oseba v Sloveniji dobavlja trošarinske izdelke,
ki so bili sproščeni v porabo v drugi državi članici, in v skladu s tem zakonom nastane obveznost za obračun trošarine
v Sloveniji. V tem primeru mora biti pošiljka opremljena s
spremnim dokumentom, ki ga pošiljatelj izda v skladu z veljavno zakonodajo države članice, iz katere so trošarinski izdelki
dobavljeni, druge obveznosti iz prejšnjega odstavka pa mora
izpolniti prejemnik trošarinskih izdelkov oziroma druga oseba,
ki je v skladu s 17. členom tega zakona plačnik trošarine. Instrument za zavarovanje plačila trošarine se predloži v skladu
s 35.b členom tega zakona.
(3) Če pošiljatelj pošilja trošarinske izdelke iz Slovenije v drugo državo članico prejemniku, ki v skladu z zakonodajo te države
članice ni pooblaščen, da bi jih prejemal pod režimom odloga plačila trošarine, in če za to pošiljko izda spremni dokument v skladu
s prvim odstavkom tega člena, mora temu dokumentu priložiti še
dokument, ki dokazuje, da je bila trošarina plačana v namembni
državi članici ali da je bil v skladu z zakonodajo te države članice
izpeljan drug predpisani postopek za obračun trošarine v tej državi. V tem dokumentu mora biti naveden vsaj naslov pristojnega
organa v namembni državi članici ter datum in sklicna oziroma
evidenčna številka plačila trošarine pri tem organu oziroma datum in sklicna oziroma evidenčna številka sprejema instrumenta
zavarovanja za plačilo trošarine pri tem organu.
(4) Če se trošarinski izdelki, ki so že sproščeni v porabo v
Sloveniji, pošiljajo iz enega v drug kraj v Sloveniji, vendar prek
ozemlja druge države članice, mora pošiljatelj izdati spremni
dokument, ki vsebuje enake podatke kakor trošarinski dokument iz 8. člena tega zakona, pošiljka pa se mora gibati po
vnaprej določeni poti. V tem primeru:
– mora pošiljatelj, preden odpošlje trošarinske izdelke, napovedati njihovo dobavo carinskemu organu, ki je pristojen za
trošarinski nadzor glede na kraj, kjer se odpošiljanje začne,
– mora prejemnik potrditi prejem pošiljke in o tem obvestiti
carinski organ, ki je pristojen za trošarinski nadzor glede na
namembni kraj pošiljke, in
– morata pošiljatelj in prejemnik omogočiti pristojnemu carinskemu organu, da se prepriča o dejanski dobavi trošarinskih
izdelkov prejemniku.
(5) Če trošarinske izdelke, ki so v Sloveniji sproščeni v
porabo, nabavi oseba iz druge države članice, ki ni imetnik
trošarinskega dovoljenja ali pooblaščeni prejemnik in ki ne
opravlja gospodarske dejavnosti, in jih prodajalec iz Slovenije
sam ali druga oseba za njegov račun neposredno ali posredno
odpošlje prejemniku v namembno državo članico, tako da
trošarinska obveznost nastane v tej namembni državi članici,
mora prodajalec pred začetkom odpošiljanja napovedati takšno
pošiljko pristojnemu carinskemu organu v Sloveniji in predložiti
dokazila, iz katerih je razvidno, da je v namembni državi članici
predložil instrument za zavarovanje plačila trošarine in v tej državi izpeljal vse predpisane postopke za to plačilo. Prodajalec
mora voditi evidenco tovrstnih dobav.
(6) Določbe prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi v
primeru, kadar trošarinske izdelke, ki so sproščeni v porabo v
drugi državi članici, prejema oseba v Sloveniji in je obveznost
za obračun trošarine v skladu s tem zakonom nastala v Sloveniji. Obveznosti iz prejšnjega odstavka mora izpolniti prodajalec
trošarinskih izdelkov ali njegov davčni zastopnik v njegovem
imenu in za njegov račun, lahko pa tudi prejemnik, če prodajalec ne ravna v skladu s tem členom.
V. PRENEHANJE REŽIMA ODLOGA PLAČILA TROŠARINE
11. člen
(prenehanje režima odloga plačila trošarine)
Režim odloga plačila trošarine preneha:
1. ko je imetniku trošarinskega dovoljenja, oproščenemu
uporabniku oziroma uvozniku odpuščeno plačilo trošarine;
2. ko trošarina zapade v plačilo.
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12. člen
(odpustitev plačila trošarine)
(1) Imetniku trošarinskega dovoljenja se plačilo trošarine
odpusti:
1. ko so trošarinski izdelki uskladiščeni v trošarinskem
skladišču drugega imetnika trošarinskega dovoljenja in je ta
potrdil prejem in skladnost pošiljke z navedbami v dokumentu
pošiljke;
2. ko so trošarinski izdelki uskladiščeni v obratu oproščenega uporabnika in je ta potrdil prejem in skladnost pošiljke
z navedbami v dokumentu pošiljke na izvodu trošarinskega
dokumenta;
3. ko so trošarinski izdelki izvoženi in je carinski organ
potrdil, da so dejansko iznešeni iz carinskega območja Unije v
skladu s carinskimi predpisi;
4. ko trošarinske izdelke pošlje osebi v drugi državi članici, ki v skladu z zakonodajo te države lahko sodeluje pod
režimom odloga plačila trošarine in prejme poročilo o prejemu
v skladu z 9. členom tega zakona.
(2) Imetniku trošarinskega dovoljenja se plačilo trošarine
od trošarinskih izdelkov, ki so bili skladiščeni v njegovem trošarinskem skladišču odpusti, če:
1. so bili uporabljeni kot osnovni material za proizvodnjo
drugih trošarinskih izdelkov v trošarinskem skladišču;
2. so bili uporabljeni kot vzorci za analize v zvezi s testiranjem proizvodnje oziroma za znanstvene namene;
3. so bili uporabljeni za namene trošarinskega nadzora;
4. so bili predloženi in uporabljeni za namene kontrole
kvalitete, ki jo v trošarinskem skladišču opravljajo pooblaščene
osebe;
5. so bili uničeni pod nadzorom carinskega organa;
6. je bil ugotovljen primanjkljaj trošarinskih izdelkov, za
katerega imetnik trošarinskega dovoljenja dokaže, da je nastal
zaradi višje sile (razen kraje) ali, da je neločljivo povezan s
procesom proizvodnje, skladiščenja in prevoza izdelkov;
7. je bil alkohol popolnoma denaturiran v skladu s predpisom iz 44. člena tega zakona;
8. so bili tobačni izdelki denaturirani in uporabljeni za
industrijske oziroma hortikulturne namene.
(3) Oproščenemu uporabniku se plačilo trošarine odpusti:
1. če so trošarinski izdelki odposlani v trošarinsko skladišče in ko je imetnik trošarinskega dovoljenja na izvodu trošarinskega dokumenta potrdil prejem pošiljke in skladnost pošiljke z
navedbami v dokumentu;
2. če so bili trošarinski izdelki uporabljeni za namene iz
44. ali 55. člena tega zakona in so določeni v dovoljenju carinskega organa iz 27. člena tega zakona.
(4) Oproščenemu uporabniku se plačilo trošarine odpusti,
če:
1. so bili trošarinski izdelki uporabljeni kot vzorci za analize v zvezi s testiranjem proizvodnje v njegovih proizvodnih
prostorih ali skladišču;
2. so bili trošarinski izdelki uporabljeni za namene trošarinskega nadzora;
3. so bili trošarinski izdelki predloženi in uporabljeni za
namene kontrole kvalitete, ki jo v njegovih proizvodnih prostorih
ali skladišču opravljajo pooblaščene osebe;
4. so bili trošarinski izdelki uničeni pod nadzorom carinskega organa;
5. je bil ugotovljen primanjkljaj trošarinskih izdelkov, za
katerega dokaže, da je nastal zaradi višje sile (razen kraje) in
primanjkljaj, ki je neločljivo povezan s procesom proizvodnje,
skladiščenja in prevoza izdelkov, za katerega proizvodnjo so
bili trošarinski izdelki porabljeni.
(5) Imetniku trošarinskega dovoljenja se odpusti plačilo
trošarine po 2. do 6. točki drugega odstavka tega člena, oproščenemu uporabniku pa po 1. do 5. točki prejšnjega odstavka
pod pogojem, da pridobi dovoljenje carinskega organa. Način
ugotavljanja primanjkljajev, ki so neločljivo povezani s proce-
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som proizvodnje, skladiščenja in prevoza trošarinskih izdelkov,
določi minister, pristojen za finance, v sodelovanju z ministrom,
pristojnim za standardizacijo.
(6) Uvozniku se plačilo trošarine odpusti:
1. v primeru iz tretjega odstavka 6. člena tega zakona,
če v roku 15 dni prejme potrditev imetnika trošarinskega
dovoljenja oziroma oproščenega uporabnika, da je prevzel
pošiljko;
2. če dokaže, da so trošarinski izdelki, ki so bili uvoženi
v okviru carinskega odložnega postopka, dejansko iznešeni iz
Slovenije;
3. če je alkohol, ki ga uvaža, popolnoma denaturiran v
skladu s predpisom iz 44. člena tega zakona.
(7) Imetniku trošarinskega dovoljenja in oproščenemu
uporabniku iz četrtega in petega odstavka 6. člena tega zakona
se plačilo trošarine odpusti, če so trošarinski izdelki skladiščeni
v drugem trošarinskem skladišču in to na trošarinskem dokumentu potrdi imetnik trošarinskega dovoljenja tega drugega
trošarinskega skladišča.
(8) Imetniku trošarinskega dovoljenja in oproščenemu
uporabniku iz četrtega in petega odstavka 6. člena tega zakona
se plačilo trošarine odpusti, če:
1. so bili trošarinski izdelki sproščeni v porabo, in je bila
trošarina plačana s strani kupca;
2. so bili trošarinski izdelki v postopku stečaja in likvidacije
prodani imetniku trošarinskega dovoljenja ali oproščenemu
uporabniku, in je skladiščenje potrjeno v trošarinskem dokumentu;
3. so bili trošarinski izdelki odpremljeni iz trošarinskega
skladišča ali obrata oproščenega uporabnika upniku (na podlagi razdelitve premoženja) in je bila hkrati plačana trošarina ali,
če je upnik – imetnik trošarinskega dovoljenja, potrdil prejem
pošiljke na trošarinskem dokumentu.
(9) Imetniku trošarinskega dovoljenja in oproščenemu
uporabniku iz sedmega odstavka 6. člena tega zakona se plačilo trošarine odpusti, če so bili trošarinski izdelki skladiščeni
v drugem trošarinskem skladišču ali obratu oproščenega uporabnika, in je to potrjeno v drugem trošarinskem dokumentu ali
če je bilo premoženje pridobljeno v obdobju 180 dni od dneva,
ki sledi dnevu prijave združitve za vpis v register in so bili trošarinski izdelki odpremljeni za ta namen, trošarina pa plačana
v istem času.
(10) Določbe tega člena se smiselno upoštevajo za odpustitev plačila trošarine pooblaščenemu in nepooblaščenemu
prejemniku.
VI. NASTANEK OBVEZNOSTI ZA OBRAČUN
IN PLAČILO TROŠARINE
13. člen
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(3) Pri odpremi trošarinskih izdelkov iz trošarinskega
skladišča v Sloveniji osebi v drugi državi članici, ki v skladu z
zakonodajo te države lahko prejema trošarinske izdelke pod
režimom odloga plačila trošarine, za pošiljko za katero v roku iz
druge alinee prvega odstavka 9. člena tega zakona ni potrjeno,
da je prispela na namembni kraj v drugi državi članici, nastane
obveznost za obračun trošarine 61. dan po dnevu odpreme.
(4) Če pooblaščeni uvoznik v Sloveniji osebi v drugi državi članici, ki v skladu z zakonodajo te države lahko prejema
trošarinske izdelke pod režimom odloga plačila trošarine, pošlje trošarinske izdelke, za katere v roku iz osmega odstavka
8. člena oziroma 9. člena tega zakona ni potrjeno, da so prispeli
na namembni kraj v drugi državi članici, nastane obveznost za
obračun trošarine 61. dan po dnevu odpreme.
(5) Če oproščeni uporabnik uporabi trošarinske izdelke za
namene, za katere ni predpisana oprostitev plačila trošarine,
nastane obveznost za obračun trošarine zadnji dan v mesecu,
v katerem so bili trošarinski izdelki porabljeni.
(6) Od trošarinskih izdelkov, ki so bili v trošarinskem skladišču porabljeni kot surovina za proizvodnjo drugih izdelkov
oziroma, ki so bili uporabljeni kot pogonsko gorivo oziroma gorivo za ogrevanje ter od primanjkljaja trošarinskih izdelkov, razen
od primanjkljaja iz 6. točke drugega odstavka 12. člena tega
zakona, nastane obveznost za obračun trošarine zadnji dan v
mesecu, v katerem so bili trošarinski izdelki porabljeni oziroma
v katerem je nastal oziroma je bil ugotovljen primanjkljaj.
(7) Trošarina, katere plačilo je bilo odloženo na podlagi
četrtega in petega odstavka 6. člena tega zakona, mora biti
obračunana 30. dan po poteku veljavnosti dovoljenja, če oseba, ki ji je prenehala veljavnost dovoljenja, ni prejela potrjenega
izvoda trošarinskega dokumenta od prejemnika trošarinskih
izdelkov.
(8) Trošarina, katere plačilo je bilo odloženo na podlagi
šestega odstavka 6. člena tega zakona, mora biti obračunana
30. dan po poteku veljavnosti dovoljenja, če oseba, ki ji je
prenehala veljavnost dovoljenja, ni prejela potrjenega izvoda
trošarinskega dokumenta od prejemnika trošarinskih izdelkov.
(9) Trošarinski zavezanec mora obračunati in plačati trošarino od predpisanih osnov po stopnjah oziroma v zneskih, ki
veljajo na dan nastanka obveznosti za plačilo trošarine.
(10) Obveznost za obračun trošarine ne nastane za trošarinske izdelke, ki so pod režimom odloga plačila trošarine, vendar so popolnoma uničeni ali nepovratno izgubljeni zaradi svoje
narave, nepredvidljivih okoliščin ali višje sile ali so uničeni pod
nadzorom carinskega organa. Izdelki se štejejo za popolnoma
uničene ali nepovratno izgubljene po tem zakonu, kadar jih ni
več mogoče uporabljati za prvotni namen. Če so popolnoma
uničeni ali nepovratno izgubljeni, mora trošarinski zavezanec
oziroma prevoznik o tem nemudoma obvestiti carinski organ in
predložiti ustrezno dokazilo.

(nastanek obveznosti za obračun trošarine)

13.a člen

(1) Obveznost za obračun trošarine nastane takrat, ko se
trošarinski izdelki sprostijo v porabo. Za sprostitev trošarinskih
izdelkov v porabo se šteje:
– vsaka odprema trošarinskih izdelkov iz trošarinskega
skladišča ali/in iz obrata oproščenega uporabnika trošarinskih
izdelkov, razen če so trošarinski izdelki odpremljeni: drugemu
trošarinskemu skladišču oziroma drugemu obratu oproščenega
uporabnika trošarinskih izdelkov, carinskemu skladišču (razen
prosto carinski prodajalni), prosto carinski coni, v carinskem
tranzitnem postopku oziroma v izvoz ter
– vsak zaključek proizvodnje v obratu trošarinskega zavezanca, ki ni imetnik trošarinskega dovoljenja.
(2) Pri odpremi trošarinskih izdelkov iz trošarinskega skladišča ali iz obrata oproščenega uporabnika v drugo trošarinsko
skladišče ali drugemu oproščenemu uporabniku, za katero ni
v roku 15 dni od dneva odpreme potrjeno, da je pošiljka prispela na namembni kraj na ozemlju Slovenije ali bila iznešena
iz Unije, nastane obveznost za obračun trošarine 16. dan po
dnevu odpreme.

(nastanek obveznosti za plačilo trošarine pri vnosu
trošarinskih izdelkov iz druge države članice)
(1) Pri vnosu trošarinskih izdelkov iz druge države članice
v Slovenijo nastane obveznost za plačilo trošarine v Sloveniji,
če:
1. trošarinski izdelki še niso sproščeni v porabo v eni od
držav članic in se sprostijo v porabo v Sloveniji ali
2. so trošarinski izdelki, ki so bili že sproščeni v porabo v
kateri drugi državi članici, namenjeni, da se vnesejo v Slovenijo
za opravljanje dejavnosti v Sloveniji in so najavljeni v skladu z
10.č členom.
(2) Obveznost za plačilo trošarine za trošarinske izdelke iz
1. točke prejšnjega odstavka nastane, ko so trošarinski izdelki
v Sloveniji sproščeni v porabo.
(3) Obveznost za plačilo trošarine za trošarinske izdelke
iz 2. točke prvega odstavka tega člena nastane, ko prejemnik
prejme trošarinske izdelke.
(4) V primerih iz drugega in tretjega odstavka tega člena
se trošarina obračuna in plača od predpisanih osnov po sto-
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pnjah oziroma v zneskih, ki veljajo na dan nastanka obveznosti
za plačilo trošarine.
(5) Za trošarinske izdelke, ki so bili sproščeni v porabo v
drugi državi članici ter jih v Slovenijo vnaša fizična oseba za
svoje osebne potrebe in jih sama prevaža, obveznost za plačilo
trošarine v Sloveniji ne nastane.
(6) Šteje se, da so trošarinski izdelki namenjeni za opravljanje dejavnosti, če je prejemnik teh izdelkov v Sloveniji
pravna ali fizična oseba, ki opravlja samostojno (neodvisno)
dejavnost ali kdo drug za račun ene od njiju. Pri presoji, ali
so izdelki, ki se vnašajo v Slovenijo namenjeni za opravljanje
dejavnosti, carinski organ upošteva predvsem:
– status osebe, ki razpolaga s trošarinskimi izdelki,
– namembni kraj pošiljke in, če je glede na okoliščine
primera to primerno, obliko prevoza,
– dokumente, ki se nanašajo na pošiljko,
– naravo in količino izdelkov.
(7) Ne glede na prejšnji odstavek se šteje, da so vnešeni
trošarinski izdelki namenjeni za opravljanje dejavnosti, če količine presegajo:
– 800 kosov cigaret,
– 400 kosov cigarilosov,
– 200 kosov cigar,
– 1,0 kilogram drobno rezanega tobaka oziroma drugega
tobaka za kajenje,
– 10 litrov žganja,
– 20 litrov vmesnih pijač,
– 90 litrov vina, vključno z največ 60 litrov penečega vina,
– 110 litrov piva.
(8) Ne glede na peti odstavek tega člena nastane obveznost za plačilo trošarine za nabavljene in v Slovenijo vnesene
energente, ki so že bili dani v porabo v drugi državi članici in
jih na neobičajen način prevaža fizična oseba ali kdo drug v
njenem imenu. Neobičajni prevoz po tem odstavku pomeni
vsak prevoz energentov razen prevoza pogonskega goriva v
rezervoarjih vozil ali goriva do 10 litrov v ustreznih prenosnih
posodah za rezervno gorivo.

1. nezakonito proizvedeni, pridobljeni, v posesti, prevažani, uporabljeni ali porabljeni oziroma sproščeni v porabo;
2. nezakonito uvoženi in zanje ni bil odobren odlog plačila
trošarine;
3. nezakonito vnešeni v Slovenijo iz druge države članice,

14. člen

VII. PLAČNIKI TROŠARINE

(nastanek obveznosti za plačilo trošarine pri uvozu)
(1) Pri uvozu trošarinskih izdelkov nastane obveznost
za plačilo trošarine kot da bi bila trošarina uvozna dajatev,
razen v primerih, ko je plačilo trošarine odloženo v skladu s
tem zakonom.
(2) Trošarinski zavezanec mora plačati trošarino od predpisanih osnov po stopnjah oziroma zneskih, ki veljajo na dan
nastanka obveznosti za plačilo trošarine.
15. člen
(drugi primeri nastanka obveznosti za plačilo trošarine)
Obveznost za plačilo trošarine nastane tudi takrat, ko:
1. carinski organ proda ali prepusti odvzete trošarinske
izdelke;
2. so v postopku združitve trošarinski izdelki sproščeni
v porabo;
3. se konča postopek združitve, če so trošarinski izdelki
odpremljeni upniku;
4. so v postopku likvidacije oziroma stečaja sproščeni v
porabo oziroma ko so odpremljeni upniku;
5. je ugotovljen primanjkljaj trošarinskih izdelkov, če s tem
zakonom ni določeno drugače;
6. se v skladu s šestim odstavkom 51. člena tega zakona poveča višina trošarine za cigarete, ki so na zalogi izven
trošarinskih skladišč, ali ko se v skladu z devetim odstavkom
51. člena tega zakona zanje zviša drobnoprodajna cena.
16. člen
(nezakonita proizvodnja in nezakonit uvoz)
(1) Obveznost za plačilo trošarine nastane tudi takrat, ko
so trošarinski izdelki:

razen v primeru, da fizična oseba, ki ne opravlja dejavnosti v
zvezi s trošarinskimi izdelki dokaže, da je trošarinske izdelke
pridobila v dobri veri.
(2) Če je v zvezi s prevozom trošarinskih izdelkov med
državami članicami prišlo do nepravilnosti, zaradi katerih je
treba v skladu s prejšnjim odstavkom obračunati trošarino, se
trošarino obračuna v skladu s tem zakonom, če:
– je nepravilnost storjena na ozemlju Slovenije ali
– je bila nepravilnost odkrita v Sloveniji, pa ni mogoče
ugotoviti, v kateri državi članici je bila dejansko storjena ali
– je bila pošiljka odpremljena v drugo državo članico iz
Slovenije, pa ni prispela v namembni kraj in ni mogoče ugotoviti, v kateri državi članici je bila dejansko storjena nepravilnost.
(3) Če se trošarino obračuna v skladu s prvo ali drugo
alineo prejšnjega odstavka, carinski organ o tem obvesti pristojni organ države članice, iz katere je bila pošiljka trošarinskih
izdelkov odpremljena.
(4) Carinski organ odpusti plačilo trošarine oziroma vrne
plačano trošarino, ki je bila plačana v skladu s tretjo alineo
drugega odstavka tega člena, če je pošiljatelj oziroma plačnik
trošarine ali druga oseba za njegov račun v roku štirih mesecev
po odpremi pošiljke dokazal, da je bil posel izpeljan v skladu
s predpisi ali, kje je bila nepravilnost dejansko storjena. V
slednjem primeru se plačana trošarina vrne le, če upravičenec
v roku treh let od dneva izdaje trošarinskega dokumenta carinskemu organu dokaže, da je bila trošarina plačana v državi
članici, v kateri je bila nepravilnost dejansko storjena. Carinski
organ vrne znesek dejansko plačane trošarine.
(5) Način vračila trošarine iz prejšnjega odstavka predpiše
minister, pristojen za finance.

17. člen
(opredelitev plačnikov trošarine)
(1) Oseba, ki mora plačati trošarino je trošarinski zavezanec, če ni s tem zakonom drugače določeno.
(2) Plačnik trošarine je tudi:
1. oproščeni uporabnik trošarinskih izdelkov, ki uporabi
trošarinske izdelke za namene, za katere ni predpisana oprostitev plačila trošarine;
2. davčni zastopnik;
3. pošiljatelj trošarinskih izdelkov, ki so bili sproščeni v
porabo v drugi državi članici, obveznost za obračun in plačilo
trošarine pa je v skladu s tem zakonom nastala v Sloveniji ali,
če je glede na okoliščine primera to primerneje, prejemnik teh
trošarinskih izdelkov;
4. prodajalec trošarinskih izdelkov iz šestega odstavka
10.č člena tega zakona;
5. kupec ali prejemnik trošarinskih izdelkov iz 1. točke
15. člena tega zakona;
6. kupec iz 2. točke 15. člena tega zakona;
7. upnik iz 3. točke 15. člena tega zakona;
8. upnik iz 4. točke 15. člena tega zakona;
9. oseba, ki nezakonito proizvede, uvozi, vnese iz druge
države članice, prevaža, proda, kupi, uporabi ali porabi trošarinske izdelke v smislu 16. člena tega zakona; v skladu s to
točko je plačnik trošarine tudi oseba, ki sodeluje pri nezakoniti proizvodnji, uvozu ali vnosu trošarinskih izdelkov, oziroma
oseba, ki uporabi, porabi ali hrani nezakonito proizvedene,
uvožene ali vnesene trošarinske izdelke;
10. oseba, ki je v skladu s tem zakonom predložila instrument za zavarovanje plačila trošarine ali garant oziroma porok,
naveden na instrumentu za zavarovanje plačila trošarine;
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11. oseba, ki ima na zalogi trošarinske izdelke, za katere
se v skladu s 6. točko 15. člena tega zakona spremeni višina
trošarine ali zviša drobnoprodajna cena;
12. oseba, ki označeni energent za ogrevanje uporabi za
pogonski namen oziroma z označenega goriva kakor koli odstrani predpisani indikator. Plačati mora razliko trošarine med
plačano trošarino in trošarino, ki bi jo morala plačati glede na
namen uporabe. Za dan nastanka obveznosti plačila trošarine
se šteje dan ugotovitve dejanja.
(3) Če je v skladu s tem členom več oseb odgovornih za
plačilo trošarine, odgovarjajo za plačilo trošarine solidarno.
VIII. SPLOŠNI POGOJI DELOVANJA TROŠARINSKIH
SKLADIŠČ
18. člen
(trošarinsko skladišče)
(1) Proizvodnja ali skladiščenje trošarinskih izdelkov pod
režimom odloga plačila se lahko opravlja le v trošarinskem
skladišču, za katerega delovanje je carinski organ izdal dovoljenje (v nadaljnjem besedilu: trošarinsko dovoljenje), če ni
s tem zakonom drugače določeno.
(2) Trošarinsko skladišče se ustanovi in deluje le na
podlagi trošarinskega dovoljenja.
(3) Podrobnejše pogoje za ustanovitev in delovanje trošarinskega skladišča, ki so vezani na posamezno vrsto trošarinskih izdelkov in minimalni obseg poslovanja ter prometa v
bodočem trošarinskem skladišču, predpiše minister, pristojen
za finance.
19. člen
(kdo lahko zaprosi za trošarinsko dovoljenje)
Za trošarinsko dovoljenje lahko zaprosi oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. neodvisno (samostojno) opravlja dejavnost v zvezi
s trošarinskimi izdelki v skladu s predpisanimi pogoji in ima
sedež v Sloveniji;
2. vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva;
3. redno izpolnjuje davčne in carinske obveznosti;
4. zoper njo ni začet postopek stečaja oziroma likvidacije;
5. predloži izjavo o instrumentu zavarovanja plačila trošarine;
6. izpolnjuje pogoje za elektronsko izmenjavo podatkov,
ki zadevajo gibanje trošarinskih izdelkov.
20. člen
(vloga za izdajo trošarinskega dovoljenja)
(1) Trošarinsko dovoljenje izda carinski organ na podlagi
pisne vloge.
(2) Iz pisne vloge iz prejšnjega odstavka morajo biti
razvidni predvsem naslednji podatki: opis dejavnosti in vrsta trošarinskega izdelka, za katero se zahteva trošarinsko
dovoljenje; predvidene količine letne proizvodnje, količine
proizvedenih ter količine skladiščenih izdelkov na zalogi; ime
in identifikacija osebe, ki je zaprosila za izdajo trošarinskega
dovoljenja; dokumentacija, iz katere mora biti razviden popolen opis dela računovodskega sistema v skladu z zakonom,
ki ureja davčni postopek; podatki, ki dokazujejo izpolnjevanje
pogojev za izvajanje nadzora pristojnih organov; narava in
opis posameznih proizvodnih postopkov, vključno s podatki
o napravah, ki omogočajo merjenje proizvedenih, predelanih,
skladiščenih in odpremljenih količin trošarinskih izdelkov; lokacija in opis prostorov; način odpremljanja trošarinskih izdelkov; izjava, da izpolnjuje pogoje iz 6. točke prvega odstavka
19. člena tega zakona.
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(3) Za merilne naprave po prejšnjem odstavku, mora
oseba, ki prosi za trošarinsko dovoljenje, pridobiti odobritev tipa
oziroma overitev pri ministrstvu, pristojnem za meroslovje.
21. člen
(trošarinsko dovoljenje)
(1) Trošarinsko dovoljenje se lahko izda, če so izpolnjeni
prostorski, tehnični in ekonomski pogoji, določeni na podlagi tega zakona. Trošarinskega dovoljenja ni mogoče izdati
za opravljanje dejavnosti trgovine s trošarinskimi izdelki na
drobno.
(2) Trošarinsko dovoljenje se izda na ime vložnika zahtevka iz 19. člena tega zakona.
(3) Trošarinsko dovoljenje se ne sme prenašati na druge
osebe.
(4) Trošarinsko dovoljenje se lahko nanaša na eno ali več
trošarinskih skladišč.
(5) V trošarinskem dovoljenju mora biti navedeno: lokacija
trošarinskega skladišča oziroma skladišč; pogoji za delovanje
trošarinskega skladišča oziroma skladišč; vrste trošarinskih
izdelkov, ki se lahko v trošarinskem skladišču proizvajajo, skladiščijo in odpremljajo; druge obveznosti imetnika trošarinskega
dovoljenja do carinskega organa; način zavarovanja plačila trošarine; kateri carinski organ je pristojen za nadzor ter obdobje,
za katerega je izdano trošarinsko dovoljenje.
(6) Preden carinski organ izda trošarinsko dovoljenje,
mora na kraju samem ugotoviti, ali so izpolnjeni pogoji za izdajo
trošarinskega dovoljenja.
(7) Carinski organ odloči o vlogi za izdajo trošarinskega
dovoljenja v 60 dneh po prejemu popolne vloge.
22. člen
(obveznosti imetnika trošarinskega dovoljenja)
(1) Imetnik trošarinskega dovoljenja mora:
1. zagotoviti ustrezno varovanje trošarinskih izdelkov v
trošarinskem skladišču; nadzirati vse postopke, vključno z odpremljanjem in prejemanjem trošarinskih izdelkov; ugotavljati
izgube oziroma primanjkljaje; raziskati kakršnokoli nepravilnost
v poslovanju trošarinskega skladišča;
2. zagotoviti vse, kar je potrebno za nemoteno opravljanje
nadzora;
3. voditi evidence zalog trošarinskih izdelkov po vrsti
in količini in evidenco gibanja trošarinskih izdelkov za vsako
trošarinsko skladišče ter nadzornemu carinskemu organu predložiti mesečni obračun trošarine ter mesečni popis zalog;
4. obveščati carinski organ o vseh spremembah podatkov,
ki jih je navedel v vlogi za izdajo trošarinskega dovoljenja;
5. v primeru statusne spremembe, širitve, omejitve ali
opustitve dejavnosti ali ustanovitve in delovanja novih trošarinskih skladišč, zaprositi carinski organ za spremembo trošarinskega dovoljenja.
(2) Če carinski organ ugotovi, da imetnik trošarinskega
dovoljenja ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega odstavka,
določi rok za odpravo nepravilnosti.
(3) Podrobnejše določbe o vsebini in načinu vodenja evidenc iz 3. točke prvega odstavka tega člena predpiše minister,
pristojen za finance.
23. člen
(zavarovanje plačila trošarine)
(1) Imetnik trošarinskega dovoljenja mora za zavarovanje
izpolnitve obveznosti za plačilo trošarine predložiti carinskemu
organu instrument za zavarovanje plačila trošarine v skladu s
tem zakonom.
(2) Instrument za zavarovanje plačila trošarine se obvezno predloži za izdelke, ki se odpremljajo, razen, če se odpremljajo po fiksnih cevovodih ali elektroenergetskem omrežju ali
omrežju za prenos plina, za izdelke, ki se proizvajajo, skladiščijo in prejemajo v trošarinskem skladišču, pa na zahtevo carin-
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skega organa. Instrument za zavarovanje plačila trošarine se
obvezno predloži tudi za trošarinske izdelke, ki se dobavljajo
neposredno.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena, lahko namesto
imetnika trošarinskega dovoljenja, ki odpremlja trošarinske
izdelke iz Slovenije v drugo državo članico, instrument za
zavarovanje plačila trošarine predloži prevoznik ali lastnik
trošarinskih izdelkov ali prejemnik trošarinskih izdelkov.
(4) Prejšnji odstavek se uporablja tudi kadar trošarinske
izdelke iz druge države članice v Slovenijo pošilja oseba, ki
ima v skladu z zakonodajo te države članice dovoljenje, da
sme odpošiljati trošarinske izdelke v druge države članice pod
režimom odloga plačila trošarine.
(5) Višino zneska instrumenta za zavarovanje plačila
trošarine za izdelke, ki se odpremljajo iz trošarinskega skladišča, določi carinski organ tako, da višina zneska ustreza
trošarinskemu dolgu za te izdelke.
(6) Če carinski organ zahteva predložitev instrumenta
za zavarovanje plačila trošarine za izdelke, ki se proizvajajo,
skladiščijo in prejemajo v trošarinskem skladišču, je višina
zneska instrumenta za zavarovanje lahko nižja od zneska
trošarinskega dolga v davčnem obdobju. Višino zneska instrumenta carinski organ določi ob upoštevanju naslednjih
kriterijev:
– ugled, zanesljivost in finančna stabilnost imetnika trošarinskega dovoljenja;
– obseg poslovanja imetnika trošarinskega dovoljenja;
– predvidene oblike evidenc in kontrole v trošarinskem
skladišču;
– dosedanje poslovanje imetnika trošarinskega dovoljenja.
(7) Če ima imetnik trošarinskega dovoljenja več trošarinskih skladišč, zavarovanje pa se nanaša na vsa trošarinska
skladišča, se višina zavarovanja določi na podlagi povprečnega dolga v davčnem obdobju.
(8) Imetniku trošarinskega dovoljenja ne pripadajo obresti od gotovinskega pologa, ki je položen v zavarovanje.
(9) Kadar carinski organ v zvezi z odobritvijo carinsko
dovoljene rabe ali uporabe trošarinskih izdelkov zahteva zavarovanje plačila carinskega dolga v skladu s carinskimi predpisi, se predloženi instrument zavarovanja lahko uporablja
tudi za zavarovanje plačila trošarine, če je višina zavarovanja
ustrezna.
(10) Zavarovanje plačila trošarine ni potrebno za trošarinske izdelke, za katere stopnja trošarine znaša 0.
(11) V primeru prenehanja veljavnosti trošarinskega
dovoljenja se lahko instrument zavarovanja sprosti šele po
tem, ko je bila plačana trošarina za trošarinske izdelke na
zalogi oziroma, ko obveznost za plačilo trošarine ne more
več nastati.
(12) Postopek zavarovanja in vrste instrumentov zavarovanja plačila trošarine predpiše minister, pristojen za
finance.
24. člen
(prenehanje veljavnosti trošarinskega dovoljenja)
(1) Trošarinsko dovoljenje preneha veljati:
1. če imetnik trošarinskega dovoljenja – fizična oseba
– umre;
2. s prenehanjem pravne osebe;
3. z vrnitvijo trošarinskega dovoljenja;
4. če carinski organ odvzame trošarinsko dovoljenje.
(2) Carinski organ odvzame trošarinsko dovoljenje, če:
imetnik trošarinskega dovoljenja ne izpolnjuje več pogojev, ki
so določeni v trošarinskem dovoljenju, zlasti pa: če ne zagotavlja ustreznega sistema nadzora nad stanjem zalog in če ne
opravlja popisov v rokih, določenih v trošarinskem dovoljenju;
če ne predloži ustreznega instrumenta zavarovanja plačila
trošarine ali, če ga ne predloži v znesku, ki lahko zagotovi
plačilo trošarinskega dolga; če prenehajo obstajati razlogi
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in pogoji, na podlagi katerih je bilo trošarinsko dovoljenje
izdano; če je bilo dovoljenje izdano na podlagi nepopolnih
ali netočnih informacij; če ne odpravi nepravilnosti v roku, ki
mu ga je določil carinski organ; ko se začne postopek stečaja
oziroma likvidacije.
(3) Odločba o odvzemu dovoljenja učinkuje z dnem izdaje.
(4) Pritožba zoper odvzem trošarinskega dovoljenja ne
zadrži izvršitve odločbe. Carinski organ lahko do odločitve o
pritožbi odloži odvzem trošarinskega dovoljenja, če oceni, da
bo pritožbi mogoče ugoditi.
(5) Podrobnejše določbe o prenehanju veljavnosti trošarinskega dovoljenja predpiše minister, pristojen za finance.
25. člen
(izdaja dokumentov pri odpremi trošarinskih izdelkov
iz trošarinskega skladišča)
Trošarinski izdelki se lahko odpremijo iz trošarinskega
skladišča:
1. pod režimom odloga plačila trošarine, če pošiljko spremlja trošarinski dokument;
2. v porabo pa z računom oziroma z drugim dokumentom,
ki dokazuje odpremo trošarinskih izdelkov.
IX. OPROŠČENI UPORABNIK TROŠARINSKIH IZDELKOV
26. člen
(vloga za izdajo dovoljenja)
(1) Fizična ali pravna oseba, ki pridobi dovoljenje za
oproščenega uporabnika, sme nabavljati trošarinske izdelke
brez plačila trošarine.
(2) Za dovoljenje iz prejšnjega odstavka lahko zaprosi
oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. v skladu s predpisanimi pogoji neodvisno (samostojno)
opravlja dejavnost, pri kateri uporablja trošarinske izdelke za
namene iz 44. ali 55. člena tega zakona;
2. vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva;
3. redno izpolnjuje davčne in carinske obveznosti;
4. zoper njo ni začet postopek stečaja oziroma likvidacije;
5. pred izdajo dovoljenja predloži instrument zavarovanje
plačila trošarine v skladu s tem zakonom;
6. izpolnjuje druge pogoje, določene s tem zakonom.
(3) Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka tega
člena, lahko pridobi dovoljenje, če izpolnjuje še naslednje pogoje:
1. da je proizvodni prostor, skladišče oziroma drug prostor
za skladiščenje trošarinskih izdelkov organiziran in opremljen
tako, da omogoča varno skladiščenje in uporabo pridobljenih
trošarinskih izdelkov ter pravilno merjenje zalog teh izdelkov;
2. da knjigovodsko spremljanje izdelkov zagotavlja natančen vpogled v porabo trošarinskih izdelkov in stanje zalog
izdelkov, za katere proizvodnjo so bili trošarinski izdelki uporabljeni;
3. da so dani materialni pogoji za izvajanje nadzora.
(4) Podrobnejše predpise o pogojih iz prejšnjega odstavka, ki so vezani na posamezno vrsto trošarinskih izdelkov,
predpiše minister, pristojen za finance.
(5) V primeru prenehanja dovoljenja se lahko instrument
zavarovanja sprosti šele po tem, ko je bila plačana trošarina za
trošarinske izdelke na zalogi oziroma, ko obveznost za plačilo
trošarine ne more več nastati.
(6) Postopek zavarovanja in vrste instrumentov zavarovanja plačila trošarine predpiše minister, pristojen za finance.
(7) Preden carinski organ izda dovoljenje, mora ugotoviti,
ali nameni uporabe trošarinskih izdelkov dejansko ustrezajo
navedbam v vlogi za izdajo dovoljenja, kot tudi normative porabe trošarinskih izdelkov v proizvodnji drugih izdelkov. Carinski
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organ mora na kraju samem ugotoviti, ali so izpolnjeni pogoji
za izdajo dovoljenja.
(8) Če carinski organ ugotovi, da oproščeni uporabnik
ne izpolnjuje obveznosti iz tega člena, določi rok za odpravo
nepravilnosti.
27. člen
(dovoljenje za oproščenega uporabnika)
(1) Dovoljenje za oproščenega uporabnika izda carinski
organ na podlagi pisne vloge. Carinski organ v roku 30 dni
od prejema popolne vloge obvesti osebo, ki je zaprosila za
izdajo dovoljenja, da predloži instrument zavarovanja plačila
trošarine, ali pa vlogo zavrne. Carinski organ izda dovoljenje v roku 15 dni po prejemu instrumenta za zavarovanje
plačila.
(2) V vlogi za izdajo dovoljenja se podrobneje navede:
namen in način uporabe trošarinskih izdelkov; normativ porabe
za vsak izdelek, pri katerega proizvodnji se porablja; količino
trošarinskih izdelkov, na katero se nanaša dovoljenje, toda
največ količino za enoletno proizvodnjo oziroma pričakovano
količino proizvodnje za isto obdobje.
(3) Dovoljenje se izda na ime osebe, ki je zaprosila za
izdajo in se ne sme prenašati na drugo osebo.
(4) V dovoljenju carinski organ navede količine trošarinskih izdelkov, ki se lahko nabavljajo brez plačila trošarine
za predpisane namene v določenem obdobju, ki ne sme
biti daljši od 12 mesecev; kraj, kjer bodo trošarinski izdelki
uporabljeni in namen uporabe. Količine se določi glede na
proizvodne kapacitete in glede na obdobje, na katero se
nanaša dovoljenje.
(5) Sprememba količin iz prejšnjega odstavka v obdobju,
na katerega se nanaša dovoljenje in odobritev količine za
naslednje obdobje, je mogoča na podlagi naknadnega zahtevka.
(6) Imetnik dovoljenja mora obveščati carinski organ o
vseh spremembah podatkov, ki jih je navedel v vlogi za izdajo
dovoljenja.
(7) Pri statusni spremembi, širitvi, omejitvi ali opustitvi dejavnosti oziroma spremembi podatkov, navedenih v dovoljenju,
mora imetnik dovoljenja zaprositi carinski organ za spremembo
oziroma prenehanje veljavnosti dovoljenja. Imetnik dovoljenja
mora carinski organ obveščati o vseh spremembah podatkov,
ki jih je navedel v vlogi za izdajo dovoljenja za oproščenega
uporabnika.
28. člen
(prenehanje veljavnosti dovoljenja)
(1) Dovoljenje preneha veljati:
1. če oproščeni uporabnik ne zaprosi za odobritev količine
trošarinskih izdelkov za naslednje obdobje do konca tekočega
obdobja;
2. če oproščeni uporabnik – fizična oseba – umre;
3. s prenehanjem pravne osebe;
4. z vrnitvijo dovoljenja;
5. če carinski organ odvzame dovoljenje.
(2) Carinski organ odvzame dovoljenje, če oproščeni uporabnik ne izpolnjuje več pogojev, ki so določeni z dovoljenjem,
zlasti pa: če ne zagotavlja ustreznega sistema nadzora nad
stanjem zalog; če ne predloži ustreznega instrumenta zavarovanja plačila trošarine ali, če ga ne predloži v znesku, ki lahko
zagotovi plačilo trošarinskega dolga; če je bilo dovoljenje izdano na podlagi nepopolnih ali netočnih informacij; če ne odpravi
pomanjkljivosti v roku, ki mu ga je določil carinski organ; ko se
začne postopek stečaja oziroma likvidacije.
(3) Odločba o odvzemu dovoljenja učinkuje z dnem izdaje.
(4) Pritožba zoper odvzem dovoljenja ne zadrži izvršitve
odločbe.
(5) Podrobnejše določbe o prenehanju veljavnosti dovoljenja predpiše minister, pristojen za finance.
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29. člen
(evidence)
(1) Oproščeni uporabnik mora voditi evidenco o nakupu,
gibanju in porabi trošarinskih izdelkov po vrsti, količini in vrednosti.
(2) Podrobnejše določbe o vsebini evidenc iz prejšnjega
odstavka predpiše minister, pristojen za finance.
IX.a POOBLAŠČENI IN ZAČASNO POOBLAŠČENI
PREJEMNIK
29.a člen
(pooblaščeni prejemnik)
(1) Pooblaščeni prejemnik sme prejemati trošarinske izdelke v okviru svoje dejavnosti iz druge države članice pod
režimom odloga plačila trošarine, če ima sedež oziroma stalno
poslovno enoto v Sloveniji in za to pridobi dovoljenje carinskega organa.
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka izda carinski organ
na podlagi pisne vloge trošarinskega zavezanca, iz katere morajo biti razvidni predvsem naslednji podatki: opis dejavnosti in
vrsta trošarinskega izdelka, za katerega se zahteva dovoljenje;
ime oziroma firma vložnika zahtevka ter naslov oziroma sedež;
lokacija prejema trošarinskih izdelkov; polno ime odgovorne
osebe vložnika zahtevka; dokumentacija, iz katere mora biti
razviden opis dela računovodskega sistema v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek; podatki, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev za izvajanje nadzora carinskega organa in drugi
podatki, ki dokazujejo utemeljenost zahtevka.
(3) Dovoljenje se izda na ime osebe, ki je zaprosila za izdajo in se ne sme prenašati na drugo osebo. Carinski organ ne
izda dovoljenja osebi, zoper katero je začet postopek stečaja
oziroma likvidacije ali osebi, ki ne izpolnjuje redno davčnih ali
carinskih obveznosti.
(4) Pooblaščeni prejemnik mora:
– carinskemu organu, predno začne prejemati trošarinske
izdelke, predložiti ustrezni instrument za zavarovanje plačila
trošarine za trošarinske izdelke, ki jih kot pooblaščeni prejemnik prejema pod režimom odloga plačila trošarine;
– voditi evidence prejemanja trošarinskih izdelkov po vrsti,
količini, datumu prejema in dobavitelju;
– voditi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva;
– redno izpolnjevati davčne in carinske obveznosti;
– izpolnjevati pogoje za elektronsko izmenjavo podatkov,
ki zadevajo gibanje trošarinskih izdelkov;
– obveščati carinski organ o vseh spremembah podatkov,
ki jih je navedel v vlogi za izdajo dovoljenja oziroma podatkov,
ki bi lahko vplivali na veljavnost dovoljenja;
– zagotavljati vse, kar je potrebno za nemoteno izvajanje
nadzora carinskega organa.
(5) Dovoljenje preneha veljati s prenehanjem pravne osebe ali z vrnitvijo dovoljenja ali če imetnik dovoljenja – fizična
oseba – umre ali če carinski organ odvzame dovoljenje.
(6) Carinski organ odvzame dovoljenje, če pooblaščeni
prejemnik ne izpolnjuje več obveznosti iz četrtega odstavka,
zlasti pa: če ne zagotavlja ustreznega izvajanja nadzora; če
ne predloži ustreznega instrumenta zavarovanja plačila trošarine ali, če ga ne predloži v znesku, ki lahko zagotovi plačilo
trošarinskega dolga; če prenehajo obstajati razlogi in pogoji, na
podlagi katerih je bilo dovoljenje izdano; če je bilo dovoljenje
izdano na podlagi nepopolnih ali netočnih podatkov; če ne
odpravi nepravilnosti v roku, ki mu ga je določil carinski organ;
ko se zoper pooblaščenega prejemnika začne postopek stečaja
oziroma likvidacije.
(7) Odločba o odvzemu dovoljenja učinkuje z dnem izdaje.
(8) Pritožba zoper odvzem dovoljenja ne zadrži izvršitve
odločbe. Carinski organ lahko do odločitve o pritožbi odloži
odvzem dovoljenja, če oceni, da bo pritožbi mogoče ugoditi.
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(9) Podrobnejše določbe o izdaji in prenehanju veljavnosti
dovoljenja, o načinu zavarovanja in vrste instrumentov zavarovanja plačila trošarine v skladu s tem členom predpiše minister,
pristojen za finance.
29.b člen
(začasno pooblaščeni prejemnik)
(1) Oseba, ki želi v okviru opravljanja svoje registrirane
dejavnosti kot začasno pooblaščeni prejemnik prejemati trošarinske izdelke pod režimom odloga, mora:
– za vsako posamezno pošiljko, preden mu je odpremljena iz druge države članice, pri carinskem organu vložiti vlogo
na predpisanem obrazcu;
– predložiti carinskemu organu ustrezen instrument za
zavarovanje plačila trošarine za trošarinske izdelke, ki jih bo
prejel pod režimom odloga plačila trošarine, še preden mu jih
dobavitelj odpremi;
– carinskemu organu omogočiti nemoteno opravljanje
nadzora glede vrste in količine prejetih trošarinskih izdelkov in
zneska plačane trošarine;
– plačati trošarino v skladu s tem zakonom;
– voditi poslovne knjige tako, da carinski organ lahko preverja prejemanje trošarinskih izdelkov po vrsti, količini, datumu
prejema in dobavitelju.
(2) Carinski organ izda dovoljenje, ki omogoča začasno
pooblaščenemu prejemniku poslovanje pod režimom odloga
plačila trošarine za določen čas, omejeno na določeno količino
trošarinskih izdelkov in enega pošiljatelja. V tem dovoljenju so
določeni tudi trošarinska številka, višina trošarine, čas njegove
veljavnosti, ustreznost instrumenta za zavarovanje dolga in
ustrezni nadzorni ukrepi.
(3) Podrobnejše določbe o načinu zavarovanja in vrstah instrumentov zavarovanja plačila trošarine v skladu s
tem členom in obrazec za vlogo predpiše minister, pristojen
za finance.
IX.b DAVČNI ZASTOPNIK
29.c člen
(davčni zastopnik)
(1) Imetnik trošarinskega dovoljenja v drugi državi članici
lahko v Sloveniji imenuje davčnega zastopnika, ki izvršuje
obveznosti in uveljavlja pravice po tem zakonu. Davčni zastopnik je lahko fizična ali pravna oseba s stalnim prebivališčem
oziroma sedežem oziroma poslovno enoto v Sloveniji, ki pridobi
dovoljenje carinskega organa.
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka izda carinski organ
na podlagi pisne vloge, iz katere morajo biti razvidni predvsem
naslednji podatki: vrsta trošarinskega izdelka, za katerega se
zahteva dovoljenje; ime oziroma firma vložnika zahtevka ter
naslov oziroma sedež; polno ime odgovorne osebe vložnika
zahtevka; podatki o imetniku trošarinskega dovoljenja v drugi
državi članici, za katerega želi vložnik zahtevka delovati kot
davčni zastopnik; dokumentacija, iz katere mora biti razviden
popoln opis dela računovodskega sistema v skladu z zakonom,
ki ureja davčni postopek; podatki, ki dokazujejo izpolnjevanje
pogojev za izvajanje nadzora carinskega organa in drugi podatki, ki dokazujejo utemeljenost zahtevka.
(3) Dovoljenje se izda na ime osebe, ki je zaprosila za izdajo in se ne sme prenašati na drugo osebo. Carinski organ ne
izda dovoljenja osebi, zoper katero je začet postopek stečaja
oziroma likvidacije.
(4) Davčni zastopnik mora:
– predložiti carinskemu organu ustrezni instrument za
zavarovanje plačila trošarine, pri čemer se smiselno uporablja
23. člen tega zakona;
– voditi evidenco gibanja trošarinskih izdelkov po vrsti,
količini, roku in prejemnikih;
– carinski organ obveščati o kraju dobave trošarinskih
izdelkov;

Št.

35 / 3. 5. 2010 /

Stran

4937

– redno izpolnjevati davčne in carinske obveznosti;
– izpolnjevati pogoje za elektronsko izmenjavo podatkov,
ki zadevajo gibanje trošarinskih izdelkov;
– obveščati carinski organ o vseh spremembah podatkov,
ki jih je navedel v vlogi za izdajo dovoljenja oziroma podatkov,
ki bi lahko vplivali na veljavnost dovoljenja;
– zagotavljati vse, kar je potrebno za nemoteno opravljanje nadzora carinskega organa.
(5) Dovoljenje preneha veljati, če imetnik dovoljenja –
fizična oseba – umre ali s prenehanjem pravne osebe ali z
vrnitvijo dovoljenja ali če carinski organ odvzame dovoljenje.
(6) Carinski organ odvzame dovoljenje, če imetnik dovoljenja ne izpolnjuje več pogojev iz četrtega odstavka, zlasti pa:
če ne zagotavlja ustreznega sistema nadzora; če ne predloži
ustreznega instrumenta zavarovanja plačila trošarine ali, če
ga ne predloži v znesku, ki lahko zagotovi plačilo trošarinskega dolga; če prenehajo obstajati razlogi in pogoji, na podlagi
katerih je bilo dovoljenje izdano; če je bilo dovoljenje izdano
na podlagi nepopolnih ali netočnih podatkov; če ne odpravi
nepravilnosti v roku, ki mu ga je določil carinski organ.
(7) Odločba o odvzemu dovoljenja učinkuje z dnem izdaje.
(8) Pritožba zoper odvzem dovoljenja ne zadrži izvršitve
odločbe. Carinski organ lahko do odločitve o pritožbi odloži
odvzem dovoljenja, če oceni, da bo pritožbi mogoče ugoditi.
(9) Podrobnejše določbe o izdaji in prenehanju veljavnosti
dovoljenja predpiše minister, pristojen za finance.
IX.c POOBLAŠČENI UVOZNIK
29.č člen
(pooblaščeni uvoznik)
(1) Pooblaščeni uvoznik sme pri opravljanju svoje registrirane dejavnosti trošarinske izdelke, ki jih je prejel iz tretje
države oziroma s tretjega ozemlja, po sprostitvi v prosti promet
v skladu s carinskimi predpisi odpremljati pod režimom odloga
plačila trošarine do namembnega kraja v drugi državi članici, v
kateri se ti izdelki lahko prejemajo pod režimom odloga plačila
trošarine, če ima sedež oziroma stalno poslovno enoto v Sloveniji in za to pridobi dovoljenje carinskega organa.
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka izda carinski organ
na podlagi pisne vloge trošarinskega zavezanca, iz katere
morajo biti razvidni predvsem podatki:
– opis dejavnosti in vrsta trošarinskega izdelka, za katerega se zahteva dovoljenje;
– ime oziroma firma vložnika zahtevka in naslov oziroma
sedež;
– polno ime odgovorne osebe vložnika zahtevka;
– dokumentacija, iz katere mora biti razviden opis dela
računovodskega sistema v skladu z zakonom, ki ureja davčni
postopek;
– podatki, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev za izvajanje
nadzora carinskega organa,
in drugi podatki, ki dokazujejo utemeljenost zahtevka.
(3) Dovoljenje se izda na ime osebe, ki je zaprosila za
izdajo, in se ne sme prenašati na drugo osebo. Carinski organ
pa ga ne izda osebi, zoper katero je začet postopek stečaja
oziroma likvidacije, ali osebi, ki ne izpolnjuje redno davčnih
ali carinskih obveznosti. V dovoljenju carinski organ dodeli
trošarinsko številko.
(4) Pooblaščeni uvoznik mora:
– carinskemu organu, preden začne odpremljati trošarinske izdelke, predložiti ustrezen instrument za zavarovanje
plačila trošarine za te izdelke, ki jih kot pooblaščeni uvoznik
odpremlja pod režimom odloga plačila trošarine;
– voditi evidence odpremljanja trošarinskih izdelkov po
vrsti, količini, kraju in datumu odpreme ter prejemniku;
– voditi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva;
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– redno izpolnjevati davčne in carinske obveznosti;
– izpolnjevati pogoje za elektronsko izmenjavo podatkov,
ki zadevajo gibanje trošarinskih izdelkov;
– obveščati carinski organ o vseh spremembah podatkov,
ki jih je navedel v vlogi za izdajo dovoljenja, oziroma podatkov,
ki bi lahko vplivali na veljavnost dovoljenja;
– zagotavljati vse, kar je potrebno za nemoteno izvajanje
nadzora carinskega organa.
(5) Dovoljenje preneha veljati s prenehanjem pravne osebe ali z vrnitvijo dovoljenja ali če imetnik dovoljenja – fizična
oseba – umre ali če carinski organ odvzame dovoljenje.
(6) Carinski organ odvzame dovoljenje, če pooblaščeni
uvoznik ne izpolnjuje več obveznosti iz četrtega odstavka tega
člena, zlasti pa:
– če ne zagotavlja ustreznega izvajanja nadzora;
– če ne predloži ustreznega instrumenta zavarovanja plačila trošarine ali če ga ne predloži v znesku, ki lahko zagotovi
plačilo trošarinskega dolga;
– če prenehajo obstajati razlogi in pogoji, na podlagi katerih je bilo dovoljenje izdano;
– če je bilo dovoljenje izdano na podlagi nepopolnih ali
netočnih podatkov;
– če ne odpravi nepravilnosti v roku, ki mu ga je določil
carinski organ;
– če se zoper pooblaščenega uvoznika začne postopek
stečaja oziroma likvidacije.
(7) Odločba o odvzemu dovoljenja učinkuje z dnem izdaje.
(8) Pritožba zoper odvzem dovoljenja ne zadrži izvršitve
odločbe. Carinski organ lahko do odločitve o pritožbi odloži
odvzem dovoljenja, če presodi, da bo pritožbi mogoče ugoditi.
(9) Podrobnejše določbe o izdaji in prenehanju veljavnosti dovoljenja, o načinu zavarovanja in vrsti instrumentov za
zavarovanje plačila trošarine v skladu s tem členom predpiše
minister, pristojen za finance.
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9. proizvajalec trošarinskih izdelkov brez trošarinskega
skladišča za proizvedene trošarinske izdelke v zalogi, za katere
je plačal trošarino, vendar so postali neužitni oziroma neuporabni in jih je uničil pod nadzorom carinskega organa.
(2) Trošarina iz tega člena se vrne pod pogoji in na način,
ki ga določi minister, pristojen za finance.
(3) Trošarina iz tega člena se vrne v roku, določenem za
vračilo v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.
(4) Oseba iz 5. točke prvega odstavka tega člena uveljavlja pravico do vračila trošarine za trošarinski izdelek, porabljen
v lastni proizvodnji na podlagi dokazila o plačilu trošarine za
končni izdelek.
30.a člen
(vračilo trošarine pri gibanju trošarinskih izdelkov
med državami članicami)
(1) Vračilo trošarine lahko zahteva oseba, ki v okviru opravljanja dejavnosti, trošarinske izdelke, ki so že bili sproščeni v
porabo v Sloveniji, odpremi v drugo državo članico.
(2) Vračilo iz prejšnjega odstavka je mogoče, če pošiljatelj
izpolnjuje naslednje pogoje:
– zahtevo za vračilo vloži pri pristojnem carinskem organu
pred začetkom odpreme,
– predloži pristojnemu carinskemu organu izvod trošarinskega dokumenta, na katerem je prejemnik potrdil prejem
trošarinskih izdelkov,
– predloži dokument, ki dokazuje, da je v namembni državi članici trošarina plačana ali predloženo zavarovanje plačila
trošarine ali uveden predpisan postopek za plačilo trošarine
in, ki vsebuje najmanj naslednje podatke: naslov pristojnega
carinskega organa v namembni državi članici, datum ter sklicno
ali evidenčno številko obračuna trošarine v namembni državi
članici,
– predloži vsa druga dokazila, ki jih carinski organ glede
na okoliščine konkretnega primera zahteva z namenom, da bi
ugotovil dejansko upravičenost do vračila plačane trošarine.
(3) Trošarina iz tega člena se vrne na način, ki ga določi
minister, pristojen za finance.

X. VRAČILO PLAČANE TROŠARINE
30. člen
(pravica do vračila trošarine)
(1) Pravico do vračila plačane trošarine ima:
1. imetnik trošarinskega dovoljenja, ki je trošarinske izdelke, ki so že bili sproščeni v porabo v Sloveniji, vnesel v
trošarinsko skladišče;
2. uvoznik, ki vrača uvožene izdelke, od katerih je plačal
trošarino, v tretjo državo oziroma na tretje ozemlje;
3. izvoznik, ki izvozi trošarinske izdelke, ki jih je nabavil s
plačilom trošarine;
4. oseba, ki je pridobila trošarinske izdelke po ceni z
vključeno trošarino ali je bila trošarina zanje plačana ob uvozu
oziroma ob vnosu iz druge države članice, uporabljeni pa so bili
za namene iz 44. člena in 55. člena tega zakona;
5. oseba, ki je nabavila trošarinske izdelke po ceni z vključeno trošarino in jih porabila kot sestavino za izdelavo drugih
trošarinskih izdelkov;
6. trošarinski zavezanec, ki je trošarinske izdelke prodal,
v skladu s predpisanimi pogoji, osebi z 31. člena tega zakona
brez obračunane trošarine, sam pa je nabavil trošarinske izdelke po ceni z vključeno trošarino, oziroma je trošarino plačal ob
uvozu oziroma ob vnosu iz druge države članice;
7. pooblaščeni ali začasno pooblaščeni prejemnik, ki trošarinske izdelke, od katerih je plačal trošarino, v nespremenjenem stanju pošlje v trošarinsko skladišče;
8. oseba, ki je nabavila trošarinske izdelke po ceni z vključeno trošarino, jih umaknila iz tržišča, ker so postali neužitni
oziroma neuporabni in jih uničila pod nadzorom carinskega
organa;

XI. OPROSTITVE PLAČILA TROŠARINE
31. člen
(oprostitve za diplomatska in konzularna predstavništva
in mednarodne organizacije)
(1) Trošarina se ne plačuje od trošarinskih izdelkov:
1. za službene potrebe diplomatskih in konzularnih predstavništev ter posebnih misij, akreditiranih v Sloveniji, razen
konzularnih predstavništev, ki jih vodijo častni konzularni funkcionarji;
2. za službene potrebe mednarodnih organizacij, če to
določajo mednarodne pogodbe, ki veljajo za Slovenijo;
3. za osebne potrebe tujega osebja diplomatskih in konzularnih predstavništev ter posebnih misij, akreditiranih v Sloveniji, vključno z njihovimi družinskimi člani;
4. za osebne potrebe tujega osebja mednarodnih organizacij, vključno z njihovimi družinskimi člani, če to določajo
mednarodne pogodbe, ki veljajo za Slovenijo;
5. za potrebe oboroženih sil drugih držav članic Severnoatlantske zveze ali njihovega spremnega civilnega osebja ali
za oskrbo njihovih menz in kantin;
6. za porabo v skladu z mednarodno pogodbo, ki jo je
uveljavila Slovenija s tretjo državo ali mednarodno organizacijo, če ta pogodba za dobavo trošarinskih izdelkov predvideva
oprostitev plačila davka na dodano vrednost.
(2) Oprostitev po tem členu se uveljavlja na podlagi potrdil
ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve.
(3) Če je v skladu z mednarodno pogodbo mogoče oprostitev uveljavljati le ob pogoju vzajemnosti, le-to potrdi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
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(4) Oprostitve plačila trošarine po 3. in 4. točki prvega
odstavka tega člena ne morejo uveljavljati državljani Slovenije
oziroma tuji državljani s stalnim prebivališčem v Sloveniji.
(5) Oprostitve plačila trošarine po tem členu se lahko
uveljavljajo kot neposredna oprostitev ali kot vračilo plačane
trošarine.
(6) Če upravičenci iz prvega odstavka tega člena pridobijo trošarinske izdelke iz druge države članice, jih pošiljatelj
lahko pošlje pod režimom odloga plačila trošarine, če pošiljko spremlja elektronski trošarinski dokument in potrdilo o
oprostitvi plačila trošarine na obrazcu, ki ga določa evropska
zakonodaja.
(7) Če pošiljatelj pošilja trošarinske izdelke iz Slovenije v
drugo državo članico osebam, katerih položaj po zakonodaji te
države članice je primerljiv s položajem oseb iz prvega odstavka tega člena, jih lahko odpošlje pod režimom odloga plačila
trošarine, če za pošiljko izda elektronski trošarinski dokument
v skladu z 8.a členom tega zakona, ki mu priloži potrdilo o
oprostitvi plačila trošarine, ki ga izda država članica v katero
se trošarinski izdelki pošiljajo.
(8) Trošarinski izdelki, ki so oproščeni plačila trošarine po
tem členu, se ne smejo odtujiti razen, če je plačana trošarina.
(9) Način priznavanja oprostitev po tem členu predpiše
minister, pristojen za finance.
32. člen
(druge oprostitve)
(1) Trošarina se ne plačuje od trošarinskih izdelkov:
1. ki so v prodaji na ladjah in letalih na linijah mednarodnega prometa in v prostocarinskih prodajalnah na letališčih in
pristaniščih, odprtih za mednarodni promet;
2. ki jih potnik prinese s seboj v svoji osebni prtljagi iz tretjih držav oziroma tretjih ozemelj, če niso komercialne narave;
3. ki jih od fizične osebe iz tretje države oziroma tretjega ozemlja prejme fizična oseba v brezplačnih, priložnostnih
malih pošiljkah, ki niso komercialne narave in vsebujejo samo
izdelke, ki so namenjeni za osebno rabo prejemnika ali njegove
družine;
4. energentov, ki so:
– v standardnih rezervoarjih motornih vozil, plovil ali letal,
ki prihajajo iz drugih držav članic ali iz tretjih držav oziroma tretjih ozemelj ter so namenjena za uporabo kot pogonsko gorivo
v teh vozilih in ne za nadaljnjo prodajo in so oproščena plačila
uvoznih dajatev v skladu s carinskimi predpisi, ali
– v posebnih zabojnikih, ki prihajajo iz drugih držav članic
ali iz tretjih držav oziroma tretjih ozemelj ter so namenjena
specifični uporabi za delovanje oskrbnih sistemov teh zabojnikov med prevozom in so oproščena plačila uvoznih dajatev v
skladu s carinskimi predpisi.
(2) Za namen tega člena imajo izrazi naslednji pomen:
1. standardni rezervoarji so:
– rezervoarji, ki jih proizvajalec trajno pritrdi v vsa motorna
vozila istega tipa kot je zadevno vozilo in katerih stalna napeljava omogoča neposredno uporabo goriva, tako za pogon kakor
za, kjer je to ustrezno, delovanje hladilnih ali drugih sistemov
med prevozom. Plinski rezervoarji, montirani v motornih vozilih
za neposredno uporabo plina kot goriva in rezervoarji, montirani v drugih sistemih, s katerimi je lahko opremljeno vozilo, se
prav tako štejejo za standardne rezervoarje,
– rezervoarji, ki jih proizvajalec trajno pritrdi na vse posebne zabojnike istega tipa kot je zadevni posebni zabojnik in
katerih stalna napeljava omogoča, da se gorivo med prevozom
uporabi neposredno za delovanje hladilnih in drugih sistemov,
s katerimi so opremljeni posebni zabojniki;
2. posebni zabojnik je vsak rezervoar z montirano posebno napravo za hladilne sisteme, sisteme dovajanja kisika,
sisteme toplotne izolacije ali druge sisteme.
(3) Količinske omejitve za izvajanje tega člena in način
uveljavljanja oprostitev po tem členu predpiše minister, pristojen za finance.
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XII. OBRAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE TROŠARINE
33. člen
(obdobje obračunavanja trošarine)
(1) Trošarinski zavezanci obračunavajo trošarino za trošarinske izdelke sami.
(2) Trošarinski zavezanec mora obračunavati trošarino
v davčnem obdobju, če ni s tem zakonom določeno drugače.
Davčno obdobje je koledarski mesec.
34. člen
(predložitev obračuna trošarine)
(1) Trošarinski zavezanec mora izkazati obračunano trošarino v mesečnem obračunu trošarine.
(2) Mesečni obračun trošarine mora trošarinski zavezanec
predložiti carinskemu organu do 25. dne naslednjega meseca
po poteku davčnega obdobja.
(3) Trošarinski zavezanec, razen pooblaščenega uvoznika in začasnega pooblaščenega prejemnika, mora predložiti
obračun trošarine ne glede na to, ali je v predpisanem obdobju
dolžan plačati trošarino ali ne.
(4) Če ima imetnik trošarinskega dovoljenja več kot eno
trošarinsko skladišče, lahko predloži skupni obračun trošarine
za vsa trošarinska skladišča.
(5) Če oproščeni uporabnik skladišči trošarinske izdelke v
večih obratih, lahko predloži skupni obračun trošarine.
(6) V primeru prenehanja veljavnosti trošarinskega dovoljenja oziroma dovoljenja oproščenega uporabnika oziroma
dovoljenja pooblaščenega prejemnika, se predloži obračun
trošarine v 30 dneh po dnevu prenehanja, razen v primeru
stečaja, likvidacije ali združitve.
(7) V primerih stečaja, likvidacije ali združitve se predloži
obračun trošarine v 30 dneh po končanih postopkih.
35. člen
(plačevanje trošarine)
(1) Obračunana trošarina za davčno obdobje zapade v
plačilo zadnjega dne v davčnem obdobju, plačana pa mora biti
v 30 dneh po zapadlosti.
(2) Črtan.
(3) Trošarina iz šestega odstavka 34. člena tega zakona
zapade v plačilo na dan prenehanja veljavnosti trošarinskega
dovoljenja, plačana pa mora biti v 30 dneh po zapadlosti.
(4) Trošarina iz sedmega odstavka 34. člena tega zakona
zapade v plačilo na dan dokončanja postopka stečaja, likvidacije ali združitve plačana pa mora biti v 30 dneh po zapadlosti.
(5) Vračilo plačane trošarine lahko imetnik trošarinskega
dovoljenja in pooblaščeni prejemnik uveljavita z odbitkom od
trošarinske obveznosti, izkazane v mesečnem obračunu ali z
zahtevkom za vračilo.
35.a člen
(obračunavanje in plačevanje trošarine v posebnih primerih)
(1) Ne glede na 34. člen tega zakona mora začasno
pooblaščeni prejemnik izkazati trošarino na obračunu, ki ga
predloži carinskemu organu na dan prejema trošarinskih izdelkov. Trošarina zapade v plačilo na dan prejema teh izdelkov,
plačana pa mora biti najpozneje v 30 dneh po zapadlosti.
(2) Trošarina, ki jo je dolžan plačati pošiljatelj oziroma
prodajalec trošarinskih izdelkov oziroma druga oseba iz 10.č
člena tega zakona, zapade v plačilo na dan, ko je prejemnik
prejel trošarinske izdelke oziroma na dan, ko je pošiljatelj
najavil carinskemu organu, da namerava v Slovenijo vnesti
trošarinske izdelke, plačana pa mora biti najpozneje v 30 dneh
po zapadlosti.
(3) Davčni zastopnik obračunava in plačuje trošarino v
skladu s 34. in 35. členom tega zakona.
(4) Oseba iz 6. točke 15. člena tega zakona mora na dan
pred spremembo trošarin oziroma drobnoprodajnih cen cigaret
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opraviti popis cigaret, ki jih ima na zalogi, ter carinskemu organu predložiti zapisnik o popisu cigaret ter obračun trošarine
najpozneje 15. dan po popisu. Obračunana trošarina zapade
v plačilo 60. dan po opravljenem popisu. Minister, pristojen za
finance podrobneje določi vsebino zapisnika o popisu cigaret
in način obračuna ter plačila trošarine v skladu s tem odstavkom.

1. v steklenicah s šampanjskim zamaškom, pritrjenim z
žičnimi košaricami ali, ki imajo povišan tlak zaradi ogljikovega
dioksida v raztopini 3 ali več barov;
2. z vsebnostjo alkohola, ki presega 1,2 vol.%, ne presega
pa 15 vol.%, pod pogojem, da je ves alkohol v končnem izdelku
dobljen samo s fermentacijo.

35.b člen

(druge fermentirane pijače, razen vina in piva)

(zavarovanje plačila trošarine v posebnih primerih)
(1) V primerih iz prejšnjega člena mora oseba, ki je dolžna
plačati trošarino, ob najavi prejema trošarinskih izdelkov v skladu z 10.č in 29.b členom tega zakona, predložiti carinskemu
organu ustrezen instrument za zavarovanje plačila trošarine
v višini pričakovane trošarinske obveznosti za to pošiljko. Instrument za zavarovanje lahko predloži tudi druga oseba, če
carinski organ tako zavarovanje šteje za ustrezno.
(2) Glede vrste in višine instrumenta za zavarovanje plačila trošarine po tem členu se smiselno uporablja 23. člen tega
zakona.
36. člen
(obračunavanje in plačevanje trošarine pri uvozu)
Pri uvozu trošarinskih izdelkov, ki se sprostijo v porabo, se
trošarina obračuna in plača, kot da bi bila uvozna dajatev, razen, če je plačilo trošarine odloženo v skladu s tem zakonom.
XIII. TROŠARINSKI IZDELKI
1. Alkohol in alkoholne pijače
37. člen
(definicije)
(1) Trošarina se plačuje od: piva, vina, drugih fermentiranih pijač, vmesnih pijač ter etilnega alkohola (v nadaljnjem
besedilu: alkohol in alkoholne pijače).
(2) Vrsta alkohola oziroma alkoholne pijače se določi
glede na uvrstitev izdelka v tarifno oznako kombinirane nomenklature carinske tarife, veljavne na dan pričetka uporabe tega
zakona (v nadaljnjem besedilu: tarifna oznaka) in v odvisnosti
od vsebnosti alkohola.
(3) Vsebnost alkohola je volumenski odstotek alkohola
pri temperaturi 20 stopinj C. Vsebnost alkohola se označi z
oznako »vol.%.«
38. člen
(piva)
Piva so:
1. vsak izdelek iz tarifne oznake 2203 00 z vsebnostjo
alkohola, ki presega 0,5 vol.%;
2. vsak izdelek, ki je mešanica piva in brezalkoholnih
pijač, ki se uvršča v tarifno oznako 2206 00, z vsebnostjo alkohola, ki presega 0,5 vol.%.
39. člen
(mirna in peneča vina)
(1) Mirna vina so vsi izdelki iz tarifne oznake 2204 in 2205,
razen penečih vin, in sicer:
1. z vsebnostjo alkohola, ki presega 1,2 vol.%, ne presega
pa 15 vol.%, pod pogojem, da je ves alkohol v končnem izdelku
dobljen samo s fermentacijo;
2. z vsebnostjo alkohola, ki presega 15 vol.%, ne presega
pa 18 vol.%, pod pogojem, da je ves alkohol v končnem izdelku
dobljen samo s fermentacijo in da niso oplemenitena.
(2) Peneča vina so vsi izdelki iz tarifnih oznak 2204 10,
2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10
in 2205, in sicer:

40. člen
(1) Med druge mirne fermentirane pijače se uvrščajo vsi
drugi izdelki iz tarifnih oznak 2204 in 2205, ki se ne uvrščajo
med mirna vina po prejšnjem členu in izdelki iz tarifne oznake
2206 00, ki se ne uvrščajo med piva iz 38. člena in izdelki, ki
se ne uvrščajo med druge peneče fermentirane pijače po tem
členu, in sicer:
1. z vsebnostjo alkohola, ki presega 1,2 vol.%, ne presega
pa 10 vol.%;
2. z vsebnostjo alkohola, ki presega 10 vol.%, ne presega
pa 15 vol.%, pod pogojem, da je ves alkohol v končnem izdelku
dobljen samo s fermentacijo.
(2) Med druge peneče fermentirane pijače se uvrščajo
izdelki iz tarifnih oznak 2206 00 31, 2204 10, 2204 21 06, 2204
21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 in 2205, ki se ne
uvrščajo med vina in peneča vina, in sicer:
1. v steklenicah s šampanjskim zamaškom, pritrjenim z
žičnimi košaricami ali, ki imajo povišan tlak zaradi ogljikovega
dioksida v raztopini 3 ali več barov;
2. z vsebnostjo alkohola, ki presega 1,2 vol.%, ne presega
pa 13 vol.%;
3. z vsebnostjo alkohola, ki presega 13 vol.%, ne presega
pa 15 vol.%, pod pogojem, da je ves alkohol v končnem izdelku
dobljen samo s fermentacijo.
41. člen
(vmesne pijače)
(1) Vmesne pijače so vsi izdelki z vsebnostjo alkohola, ki
presega 1,2 vol.%, ne presega pa 22 vol.% iz tarifnih oznak:
2204, 2205 in 2206 00, ki niso zajeti v 38., 39. in 40. členu
tega zakona.
(2) Ne glede na 40. člen tega zakona so vmesne pijače
vse mirne fermentirane pijače iz prvega odstavka 40. člena
tega zakona z vsebnostjo alkohola, ki presega 5,5 vol.% in ni
dobljen samo s fermentacijo ter vse peneče fermentirane pijače
iz drugega odstavka 40. člena tega zakona z vsebnostjo alkohola, ki presega 8,5 vol.% in ni dobljen samo s fermentacijo.
42. člen
(etilni alkohol)
Med etilni alkohol se uvrščajo:
1. vsi izdelki iz tarifnih oznak 2207 ali 2208 z vsebnostjo
alkohola, ki presega 1,2 vol.%, ne glede na to, če so sestavni
del izdelka, ki se uvršča v drugo poglavje kombinirane nomenklature;
2. izdelki iz tarifnih oznak 2204, 2205 in 2206 00 z vsebnostjo alkohola, ki presega 22 vol.%;
3. druge alkoholne pijače, ki niso zajete v prejšnjih členih.
43. člen
(trošarinska osnova in znesek trošarine)
(1) Trošarinska osnova za vina, vmesne in fermentirane
pijače je količina trošarinskih izdelkov, merjena v hektolitrih;
za pivo in etilni alkohol pa prostorninska vsebnost alkohola na
en hektoliter.
(2) Trošarina se plačuje v višini:
1. 10,00 eura za 1% prostorninske vsebnosti alkohola na
en hektoliter piva;
2. 0 eurov za en hektoliter mirnega vina;
3. 0 eurov za en hektoliter penečega vina;
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4. 0 eurov za en hektoliter drugih fermentiranih pijač;
5. 100,00 eura za en hektoliter vmesnih pijač;
6. 1000,00 eura za 100% prostorninske vsebnosti alkohola na en hektoliter etilnega alkohola.
44. člen
(uporaba za namene, za katere se ne plača trošarina)
(1) Uporaba alkohola in alkoholnih pijač je oproščena
trošarine, če se uporablja kot surovina v:
– proizvodnji zdravil;
– proizvodnji kisa iz tarifne oznake 2209 00;
– proizvodnji živil, pod pogojem, da vsebnost alkohola pri
čokoladnih izdelkih iz tarifne oznake 1806 ne presega 8,5 litrov
čistega alkohola na 100 kg izdelkov oziroma, pri drugih živilskih
izdelkih 5 litrov čistega alkohola na 100 kg izdelkov;
– v proizvodnji neprehrambenih izdelkov;
– v proizvodnji arom in brezalkoholnih pijač, katerih vsebnost alkohola ne presega 1,2 vol% ter izdelkov, ki kot končni
izdelki ne vsebujejo alkohola.
(2) Etilni alkohol se lahko odpremi oproščenemu uporabniku iz trošarinskega skladišča ali uvozi ali vnese v Slovenijo
brez plačila trošarine za uporabo v proizvodnji neprehrambenih
izdelkov samo, če je denaturiran, razen v primerih, določenih v
skladu s predpisi iz šestega odstavka tega člena.
(3) Postopek denaturacije alkoholnih izdelkov se lahko
izvrši le v trošarinskem skladišču z uporabo predpisanega
denaturanta in postopka denaturiranja.
(4) Uporaba etilnega alkohola v zdravstvene namene
je oproščena plačila trošarine, če ga nabavljajo zdravstveni
domovi, bolnišnice, klinični inštitut in lekarne, ki pridobijo dovoljenje carinskega organa v skladu s 26. členom tega zakona.
Ne glede na določbo 5. točke drugega odstavka 26. člena tega
zakona, zdravstveni domovi, bolnišnice, klinični inštitut in lekarne ne predložijo instrumenta za zavarovanje plačila trošarine
po tem zakonu.
(5) Uporaba etilnega alkohola za znanstveno raziskovalno delo je oproščena plačila trošarine, če ga nabavljajo
javni zavodi ali druge osebe, ki pridobijo dovoljenje carinskega organa v skladu s 26. členom tega zakona. Ne glede na
5. točko drugega odstavka 26. člena tega zakona, te ustanove
ne predložijo instrumenta za zavarovanje plačila trošarine po
tem zakonu.
(6) Denaturant iz tretjega odstavka tega člena in popolni
denaturant iz drugega in šestega odstavka 12. člena tega zakona predpiše minister, pristojen za finance.
45. člen
(mali proizvajalci vina in žganja)
(1) Fizična oseba, ki ne opravlja proizvodnje alkohola
in alkoholnih pijač v okviru dejavnosti, registrirane v skladu s
predpisi, ki urejajo gospodarske družbe, ali v okviru dopolnilne
dejavnosti po predpisih o kmetijstvu, in ne more pridobiti trošarinskega dovoljenja, ima pa v lasti oziroma uporabi:
– opremo in surovine za proizvodnjo vina, s katerimi je
mogoče letno proizvesti količine, ki presegajo količine, dovoljene za lastno rabo, in ne presegajo z zakonom določenega
obsega proizvodnje (v nadaljnjem besedilu: mali proizvajalec
vina) in
– opremo za proizvodnjo žganja, katere zmogljivost presega minimalno določeno (v nadaljnjem besedilu: mali proizvajalec žganja),
je plačnik trošarine v skladu s prvim odstavkom 17. člena
tega zakona, obračunava in plačuje trošarino v skladu s tem
členom.
(2) Mali proizvajalec vina je fizična oseba, ki ima, skupaj s
člani gospodinjstva, v lasti oziroma v uporabi najmanj 0,05 hektara in največ 20 hektarov vinograda in opremo za proizvodnjo
vina, s katero prideluje vino iz lastnega pridelka grozdja, in
letno ne proizvede več kakor 100.000 litrov vina.
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(3) Kot člani gospodinjstva iz prejšnjega odstavka se
štejejo osebe, ki imajo na dan nastanka trošarinske obveznosti
skupno stalno ali začasno prebivališče.
(4) Mali proizvajalec vina plačuje trošarino za proizvedene
količine vina v koledarskem letu, zmanjšane za količine, dovoljene za lastno rabo.
(5) Trošarina za vino iz prejšnjega odstavka se plačuje po
stopnji oziroma v znesku, ki velja na dan 30. novembra leta, za
katerega se obračunava trošarina.
(6) Mali proizvajalec vina vloži obračun trošarine za vino
do 28. februarja naslednjega leta. Osebam, ki so vpisane v
registru pridelovalcev grozdja in vina po predpisih o vinu, in se
po tem zakonu štejejo za male proizvajalce vina, podatkov o
pridelavi in lastni porabi vina ter številu članov gospodinjstva v
obračunu ni treba navajati. Te podatke carinski organ povzame
iz registra pridelovalcev grozdja in vina po uradni dolžnosti,
razen podatka o številu članov gospodinjstva, ki ga povzame
iz centralnega registra prebivalstva.
(7) Ne glede na prejšnji odstavek mali proizvajalec vina
ne vlaga obračuna trošarine za vino, če trošarina za leto, na
katerega se obračun nanaša, znaša 0 eurov.
(8) Mali proizvajalec žganja je fizična oseba, ki ima v lasti
oziroma v uporabi kotel za kuhanje žganja s prostornino 40
litrov ali več, in letno ne proizvede več kakor 500 litrov žganja.
Za žganje se štejejo naravna žganja iz tarifne oznake 2208
kombinirane nomenklature carinske tarife, dobljena z destilacijo alkoholno prevretega soka, drozge, tropin ali pikeja iz
sadja, grozdja, gozdnih plodov ali alkoholno prevrete melase
iz sladkorne pese, žit, krompirja in drugih kmetijskih rastlin ter
brez dodanega sladkorja, škrobnega sirupa ali surovin na bazi
škroba, surovega in rafiniranega etilnega alkohola ter brez
umetnih barvil in arome.
(9) Mali proizvajalec žganja plačuje trošarino v pavšalnem
letnem znesku.
(10) Trošarina za vsak kotel s prostornino od 40 do vključno 100 litrov znaša 12,50 eurov, za vsak kotel s prostornino nad
100 litrov pa 25 eurov.
(11) Malemu proizvajalcu žganja odmeri trošarinsko obveznost carinski organ z odločbo do 30. aprila tekočega leta
za preteklo leto.
(12) Obračunana oziroma z odločbo odmerjena trošarina zapade v plačilo 30. dan po predložitvi obračuna oziroma
vročitvi odločbe.
(13) Ob prijavi začetka proizvodnje v skladu z 62. členom
tega zakona morajo mali proizvajalci žganja carinskemu organu
sporočiti podatek o prostornini posameznega kotla, ki ga imajo
v lasti oziroma uporabi.
(14) Če lastnik oziroma uporabnik kotla najpozneje do
30. aprila tekočega leta sporoči carinskemu organu, da kotel
ni v uporabi, in zahteva njegovo zapečatenje, v naslednjih
davčnih obdobjih ne nastane trošarinska obveznost, dokler
je kotel zapečaten. V letu, ko carinski organ kotel odpečati ali
ugotovi, da je bil odpečaten brez soglasja carinskega organa,
nastane trošarinska obveznost v skladu z desetim odstavkom
tega člena.
(15) Zapečatenje in odpečatenje kotla opravi carinski
organ na zahtevo in stroške lastnika oziroma uporabnika kotla. Višino stroškov zapečatenja in odpečatenja kotla predpiše
minister, pristojen za finance.
(16) Zgornjo mejo količine vina za lastno rabo iz četrtega
odstavka tega člena predpiše minister, pristojen za finance, v
soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo.
(17) Ne glede na 33., 34. in 35. člen tega zakona, oseba,
ki proizvaja žganje v količini, ki presega količino iz osmega
odstavka tega člena, vendar ne opravlja dejavnosti proizvodnje
žganja, obračunava in plačuje trošarino v davčnem obdobju, ki
je enako koledarskemu letu. Trošarino mora plačati najpozneje
do 30. aprila tekočega leta za preteklo leto.
(18) Podrobnejše določbe o izvajanju tega člena predpiše
minister, pristojen za finance.
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(evidentiranje prodaje oziroma uvoza opreme
za izdelovanje etilnega alkohola)
Proizvajalci, prodajalci in uvozniki opreme za proizvodnjo
etilnega alkohola vodijo evidenco kupcev in jo predložijo carinskemu organu na njegovo zahtevo. Vodenje evidenc ni potrebno
za steklene destilirne aparate, ki se uporabljajo za znanstvene in
izobraževalne namene in za gospodinjske sokovnike.
2. Tobačni izdelki
47. člen
(opredelitev tobačnih izdelkov)
Trošarina se plačuje od cigaret, cigar in cigarilosov, in
tobaka za kajenje.
48. člen
(cigarete)
(1) Cigarete so:
1. zvitki tobaka, ki se lahko pokadijo takšni kot so, in se ne
uvrščajo med cigare in cigarilose po tem zakonu;
2. zvitki tobaka, ki se na preprost, neindustrijski način
vstavijo v tulce iz cigaretnega papirja oziroma zavijejo v papir
za zvijanje cigaret.
(2) Cigarete so tudi izdelki, ki so v celoti ali deloma
izdelani iz tobačnih nadomestkov in izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka, razen izdelkov, ki se uporabljajo izključno v
zdravstvene namene.
(3) Kot ena cigareta se šteje zvitek tobaka, katerega dolžina brez filtra oziroma ustnika je do 9 cm.
(4) Za zvitek tobaka, katerega dolžina brez filtra oziroma
ustnika presega 9 cm, se število cigaret, za katere je potrebno
plačati specifično trošarino določi tako, da se dolžina zvitka
tobaka deli s številom 9 in dobljeni izid zaokroži navzgor na
celo število.
49. člen
(cigare in cigarilosi)
(1) Cigare in cigarilosi so zvitki tobaka, ki se lahko pokadijo takšni kot so, ob pogoju, da so:
1. v celoti narejeni iz naravnega tobaka ali
2. z zunanjim ovojem iz naravnega tobaka ali
3. polnjeni z zdrobljenim mešanim tobakom in z zunanjim
ovojem tobačne barve, ki v celoti ovija izdelek, vključno filter,
kjer je to primerno, vendar ne ovija ustnika pri cigarah z ustnikom, in s prevezo, oboje iz rekonstituiranega tobaka, katerih
teža na enoto brez filtra ali ustnika ni manjša od 1,2 grama in
kjer je ovoj glede na vzdolžno os cigare spiralno ovit pod ostrim
kotom najmanj 30° ali
4. polnjeni z zdrobljenim mešanim tobakom in z zunanjim
ovojem tobačne barve iz rekonstituiranega tobaka, ki v celoti
ovija izdelek, vključno filter, kjer je to primerno, vendar ne ovija
ustnika pri cigarah z ustnikom, katerih teža na enoto brez filtra
ali ustnika ni manjša od 2,3 grama, obseg cigare pa je najmanj
ena tretjina dolžine cigare in ne manjši od 34 mm.
(2) Cigare in cigarilosi so tudi izdelki, ki so v celoti ali deloma izdelani iz tobačnih nadomestkov in izpolnjujejo pogoje iz
prejšnjega odstavka, razen izdelkov, ki se uporabljajo izključno
v zdravstvene namene, ob pogoju, da imajo:
1. zunanji ovoj iz naravnega oziroma rekonstituiranega
tobaka;
2. zunanji ovoj in prevezo iz rekonstituiranega tobaka.
50. člen
(tobak za kajenje)
(1) Tobak za kajenje je:
1. tobak, ki je rezan ali kako drugače razkosan, zvit ali
stisnjen v kose in ga je moč kaditi brez nadaljnje industrijske
obdelave;
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2. tobakovi odpadki, ki se lahko kadijo in se ne uvrščajo
med cigarete oziroma med cigare in cigarilose po tem zakonu.
(2) Tobak za kajenje so tudi izdelki, ki so v celoti ali deloma izdelani iz tobačnih nadomestkov in izpolnjujejo pogoje iz
prvega odstavka tega člena, razen izdelkov, ki se uporabljajo
izključno v zdravstvene namene.
(3) Tobak za kajenje, v katerem je glede na težo tobaka
več kot 25% tobačnih delcev krajših ali ožjih od 1,0 mm, se
šteje za drobno rezani tobak za zvijanje cigaret.
51. člen
(trošarinska osnova, stopnja in znesek trošarine)
(1) Trošarinska osnova za tobačne izdelke je 1000 kosov
in drobnoprodajna cena oziroma kilogram izdelka.
(2) Trošarina od cigaret se plačuje kot specifična trošarina, ki je določena v znesku za 1000 kosov in kot proporcionalna
trošarina, ki je določena v odstotku od drobnoprodajne cene
cigaret.
(3) S 1. julijem 1999 se trošarina od cigaret določi v višini
45% drobnoprodajne cene najbolje prodajanih cigaret v Sloveniji, in sicer tako, da se specifična trošarina določi v višini 20%
od skupne davčne obremenitve najbolje prodajanih cigaret v
Sloveniji, ki vključuje trošarino in davek na dodano vrednost
od teh cigaret.
(4) S 1. julijem 2001 se trošarina določi v višini 46%
drobnoprodajne cene najbolje prodajanih cigaret v Sloveniji; s
1. januarjem 2002 se trošarina določi v višini 49% drobnoprodajne cene najbolje prodajanih cigaret v Sloveniji, s 1. julijem
2002 se trošarina določi v višini 51% drobnoprodajne cene
najbolje prodajanih cigaret v Sloveniji, s 1. januarjem 2003
se trošarina določi v višini 53% drobnoprodajne cene najbolje
prodajanih cigaret v Sloveniji, s 1. julijem 2003 se trošarina
določi v višini 55% drobnoprodajne cene najbolje prodajanih
cigaret v Sloveniji in s 1. januarjem 2004 se trošarina določi
v višini 57% drobnoprodajne cene najbolje prodajanih cigaret
v Sloveniji.
(5) Trošarina se določi tako, da znaša:
– najmanj 57% drobnoprodajne cene enega zavojčka
cigaret iz najbolje prodajanega cenovnega razreda v Sloveniji
in
– od 1. julija 2004 najmanj 50 eurov v tolarski protivrednosti, od 1. julija 2005 najmanj 54 eurov v tolarski protivrednosti,
od 1. julija 2006 najmanj 58 eurov v tolarski protivrednosti, od
1. julija 2007 najmanj 64 eurov, od 1. maja 2009 najmanj 69
eurov, od 1. aprila 2010 najmanj 74 eurov, od 1. aprila 2011
najmanj 79 eurov in od 1. aprila 2012 najmanj 84 eurov za
1000 kosov cigaret iz najbolje prodajanega cenovnega razreda
v Sloveniji.
(6) Znesek specifične trošarine in stopnjo proporcionalne trošarine po tretjem, četrtem in petem odstavku tega
člena določi Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) na osnovi drobnoprodajne cene cigaret iz najbolje
prodajanega cenovnega razreda, ki velja na dan 1. januarja
za tekoče leto.
(7) Če se med letom spremeni drobnoprodajna cena cigaret, lahko vlada ne glede na določbo prejšnjega odstavka sproti
ugotavlja najbolje prodajani cenovni razred ter ustrezno spremeni znesek specifične in stopnjo proporcionalne trošarine.
(8) Trošarina se plačuje v višini:
1. za cigare in cigarilose: 0 eurov za 1.000 kosov in 5%
od drobnoprodajne cene;
2. za drobno rezani tobak: 35 eurov za en kilogram;
3. za preostali tobak za kajenje: 22 eurov za en kilogram.
(9) Drobnoprodajna cena iz prvega odstavka tega člena je
cena, ki jo določi proizvajalec imetnik trošarinskega dovoljenja
oziroma davčni zastopnik oziroma pooblaščeni ali nepooblaščeni prejemnik oziroma uvoznik. Drobnoprodajna cena vključuje trošarino in davek na dodano vrednost.
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(10) Oseba iz prejšnjega odstavka mora prijaviti drobnoprodajne cene pristojnemu carinskemu organu, in sicer 30 dni
pred sprostitvijo tobačnih izdelkov v porabo po tako določenih
cenah, drobnoprodajne cene cigaret iz najbolje prodajanega
cenovnega razreda pa mora prijaviti najpozneje 45 dni pred
sprostitvijo teh cigaret v porabo.
(11) Prodaja tobačnih izdelkov po drobnoprodajnih cenah,
ki so višje od prijavljenih, ni dovoljena.
52. člen
(tobačna znamka)
(1) Sprostitev tobačnih izdelkov v porabo in sprostitev
uvoženih tobačnih izdelkov v prost promet, razen če uvoznik
prevaža tobačne izdelke v trošarinsko skladišče ali v prosto
carinsko prodajalno, je dovoljena le, če so tobačni izdelki označeni s tobačno znamko.
(2) Tobačno znamko lahko pridobi imetnik trošarinskega
dovoljenja, pri uvozu pa uvoznik tobačnih izdelkov.
(3) Tobačna znamka mora biti nalepljena na embalažo
pod celofanskim ali drugim papirjem tako, da je vidna in je ni
mogoče odstraniti, ne da bi bila poškodovana embalaža, razen
pri originalni embalaži za cigare in cigarilose, ki ne vsebuje
celofanskega ali drugega papirja, kjer je tobačna znamka lahko
nalepljena neposredno na embalažo.
(4) Natančnejše predpise v zvezi z izračunavanjem trošarine, naročanjem, prodajo, distribucijo, plačilom, vračanjem
ter uničevanjem tobačnih znamk predpiše minister, pristojen
za finance.
3. Energenti in električna energija
53. člen
(definicije)
(1) Trošarina se plačuje od energentov in električne energije, ki se uporabljajo kot pogonsko gorivo ali gorivo za ogrevanje.
(2) Vrsta energentov in električne energije se določi glede
na uvrstitev v tarifno oznako kombinirane nomenklature carinske tarife ali glede na značilnosti posameznega izdelka.
(3) Po tem zakonu se za energente štejejo:
– izdelki iz tarifnih oznak od 1507 do 1518, če so namenjeni za uporabo kot gorivo za ogrevanje ali pogonsko gorivo;
– izdelki iz tarifnih oznak 2701 in 2702;
– izdelki iz tarifnih oznak od 2704 do 2715;
– izdelki iz tarifnih oznak 2901 in 2902;
– izdelki iz tarifne oznake 2905 11 00, ki niso sintetičnega
izvora, če so namenjeni za uporabo kot gorivo za ogrevanje ali
pogonsko gorivo;
– izdelki iz tarifne oznake 3403;
– izdelki iz tarifne oznake 3811;
– izdelki iz tarifne oznake 3817;
– izdelki iz tarifne oznake 3824 90 91 in 3824 90 97, če
so namenjeni za uporabo kot gorivo za ogrevanje ali pogonsko
gorivo.
(4) Za energente po tem zakonu se štejejo tudi:
1. vsak izdelek, ki je naprodaj oziroma se uporablja oziroma je glede na namen uporabe pogonsko gorivo;
2. aditivi oziroma ekstenderji, ki so dodani pogonskim
gorivom;
3. vsak drug ogljikovodik, ki je naprodaj oziroma se uporablja oziroma je glede na namen uporabe gorivo za ogrevanje,
razen šote ali biomase.
(5) Za biomaso iz prejšnjega odstavka se štejejo biološko
razgradljive frakcije izdelkov, odpadkov in ostankov iz kmetijstva (vključno s snovmi rastlinskega in živalskega izvora),
gozdarstva in povezanih panog, kot tudi biološko razgradljive
frakcije industrijskih in komunalnih odpadkov.
(6) Za biogoriva po tem zakonu se štejejo:
1. bioetanol (etilni alkohol-C2H5OH) iz tarifne oznake
2207 10 00 – nedenaturiran, koncentracije 80 vol.% ali več
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in iz tarifne oznake 2207 20 00 – denaturiran, kakršnekoli
koncentracije;
2. biodizel (mono alkil (običajno metil) ester maščobnih
kislin) iz tarifne oznake 3824 90 91;
3. etil tertio butileter (imenovan tudi ETBE) iz tarifne
oznake 2909 19 10;
4. bioplin (mešanica plinov: metana-CH4 (več kot 45
vol.%), ogljikovega dioksida-CO2 in v sledovih dušika-N2, vodika-H2 in vodikovega sulfida-H2S) iz tarifne oznake 2705 00
00;
5. biodimetileter (CH3-O-CH3) iz tarifne oznake 2909
19 90;
6. biometanol iz tarifne oznake 2905 11 00.
(7) Biogoriva iz prejšnjega odstavka se štejejo za pogonsko gorivo, ko glede fizikalno kemijskih lastnosti izpolnjujejo
pogoje iz veljavnih standardov in so primerna za direktno uporabo za pogon ali kot dodatek fosilnim gorivom.
(8) Za električno energijo po tem zakonu se šteje energija
iz tarifne oznake 2716.
53.a člen
(električna energija)
(1) Ne glede na druge določbe tega zakona je trošarinski
zavezanec za električno energijo:
– dobavitelj električne energije končnim odjemalcem v
Sloveniji ali
– končni odjemalec, ki električno energijo za svojo končno
porabo pridobi v državah članicah EU oziroma jo uvozi iz tretjih
držav, ali
– proizvajalec, ki električno energijo proizvede za pokrivanje lastnih potreb.
(2) Končni odjemalec je končni porabnik električne energije, ki ima na priključnem mestu nameščene merilne naprave
za ugotavljanje porabe električne energije skladno z zakonom,
ki ureja energetiko.
(3) Ne glede na 13. člen tega zakona nastane obveznost
za obračun trošarine takrat, ko:
– je električna energija odvzeta iz električnega prenosnega oziroma distribucijskega omrežja in dobavljena s strani
dobavitelja končnemu odjemalcu na priključno mesto, ali
– ko končni odjemalec iz prvega odstavka tega člena
vnese oziroma uvozi električno energijo v Slovenijo, ali
– ko proizvajalec proizvedeno električno energijo porabi
za pokrivanje lastnih potreb.
(4) Za dobave električne energije iz prve alinee tretjega
odstavka tega člena, za katere dobavitelj končnemu odjemalcu
izdaja zaporedne obračune, se šteje, da so opravljene v trenutku, ko poteče obdobje, na katerega se taki obračuni nanašajo,
vendar to obdobje ne sme biti daljše od enega leta.
(5) Šteje se, da je končni odjemalec vnesel oziroma
uvozil električno energijo v Slovenijo takrat, ko jo je prevzel iz
električnega omrežja.
(6) V primerih iz tretje alinee tretjega odstavka tega člena
se šteje, da obveznost za obračun trošarine nastane zadnji dan
v mesecu, v katerem je proizvajalec proizvedeno električno
energijo porabil za pokrivanje lastnih potreb.
(7) Dobavitelj električne energije lahko za tiste odjemalce,
ki se jim merilne naprave odčitavajo enkrat letno, obračunava
trošarino na podlagi predvidene mesečne dobave, ki temelji na
podatkih preteklega obračunskega obdobja oziroma na oceni
predvidene dobave v prvem obračunskem obdobju za novega
odjemalca. Na podlagi dejansko dobavljenih količin, dobavitelj
enkrat letno opravi poračun trošarine, in sicer v mesečnem
obračunu trošarine za mesec v katerem ugotovi dejansko dobavljene količine električne energije.
54. člen
(trošarinska osnova in znesek trošarine)
(1) Trošarinska osnova je količina električne energije v
megavatnih urah oziroma količina energentov v kilogramih,
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kubičnih metrih, litrih ali gigajoulih kalorične vrednosti, kot je
določeno pri posamezni trošarini po tem členu.
(2) Če je količinska enota za trošarino določena v litrih
oziroma kubičnih metrih, se liter oziroma kubični meter merita
pri temperaturi +15 stopinj C.
(3) Trošarina se plačuje v višini:
eurov
1.
od motornega bencina iz tarifnih oznak
2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45,
2710 11 49, 2710 11 51 in 2710 11 59
(za 1000 litrov), in sicer:
1.1 letalski bencin
413,6371
1.2 osvinčeni bencin z vsebnostjo svinca
nad 0,013 g/l
413,6371
1.3 neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca
do 0,013 g/l in z oktanskim številom
(RON) do manj kakor 98
490,0000
1.4 neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca
do 0,013 g/l in z oktanskim številom
(RON) 98 ali več
490,0000
2.
od plinskega olja iz tarifnih oznak od
2710 19 41 do 2710 19 49 (za 1000
litrov), in sicer:
2.1 za pogonski namen
460,0000
2.2 za gorivo za ogrevanje
70,0000
3
od utekočinjenega naftnega plina iz
tarifnih oznak od 2711 12 11 do 2711
19 00 (za 1000 kilogramov), in sicer:
3.1 za pogonski namen
134,3682
3.2 za gorivo za ogrevanje
0
4.
od metana iz tarifne oznake 2711 29
00 (za 1000 kilogramov), in sicer:
4.1 za pogonski namen
134,3682
4.2 za gorivo za ogrevanje
0
5.
od zemeljskega plina (tarifni oznaki
2711 11 00 in 2711 21 00) (za en
kubični meter)
5.1 za pogonski namen
0,0981
5.2 za gorivo za ogrevanje
0,0113
6.
od kerozina iz tarifnih oznak iz tarifnih
oznak 2710 19 21 in 2710 19 25 (za
1000 litrov), in sicer:
6.1 za pogonski namen
296,7201
6.2 za gorivo za ogrevanje
20,8646
7.
od kurilnega olja iz tarifnih oznak od
2710 19 61 do 2710 19 69 in 2710 19
99 (za 1000 kilogramov)
20,8646
8.
od električne energije iz tarifne oznake
2716 (v megavatnih urah)
8.1 za neposlovno uporabo
1,0
8.2 za poslovno uporabo
1,0
9.
od trdih goriv iz tarifnih oznak 2701,
2702 in 2704 (v gigajoulih kalorične
vrednosti)
0,30
10. od biogoriv iz šestega odstavka
53. člena tega zakona
0.
(4) Od drugih energentov iz tretjega odstavka 53. člena
tega zakona, se trošarina plačuje glede na namen uporabe
po stopnji, ki je predpisana za enakovredno pogonsko gorivo
oziroma gorivo za ogrevanje.
(5) Trošarina za aditive in ekstenderje, ki so dodani energentu, je enaka trošarini za energent, kateremu so dodani.
(6) Od izdelkov iz prve in tretje točke četrtega odstavka
53. člena tega zakona se trošarina plačuje glede na namen
porabe po stopnji, ki je predpisana za enakovredno pogonsko
gorivo oziroma gorivo za ogrevanje.
(7) Za energente, ki se dokazljivo porabijo za pogon statičnih delovnih strojev, strojev v gradbeništvu in strojegradnji,
motornih tirnih vozil v železniškem prometu ter žičnic in strojev
ter naprav na smučiščih, imajo kupci – osebe, ki opravljajo
dejavnost, pravico do vračila trošarine v višini 50% trošarine,
ki je predpisana za pogonski namen.
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(8) Način vračila trošarine, carinski organ, pristojen
za vračilo, roke za predložitev zahtevka, roke za vračilo
trošarine ter pogoje, ki jih mora izpolnjevati kupec energentov iz prejšnjega odstavka, predpiše minister, pristojen za
finance.
(9) Za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in
gozdarske mehanizacije (vključno s traktorji), imajo kupci pravico do vračila trošarine v višini 70% trošarine, ki je predpisana
za pogonski namen.
(10) Količine, na katere se nanaša pravica do vračila
plačane trošarine, način vračila trošarine, carinski organ, pristojen za vračilo, roke za predložitev zahtevka, roke za vračilo
trošarine ter pogoje, ki jih mora izpolnjevati kupec energentov
iz prejšnjega odstavka, predpiše minister, pristojen za finance
v soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano.
(11) Za energente, katerim je dodano biogorivo iz šestega
odstavka 53. člena tega zakona ali izdelki iz tarifnih oznak od
1507 do 1518, 3824 90 55, 3824 90 80, 3824 90 85, 2201,
2853 00 10, 4401 in 4402, ima upravičenec pravico do vračila
plačane trošarine ali do oprostitve plačila trošarine sorazmerno deležu dodanega izdelka, vendar do največ 5%. Za nove
energente lahko Vlada Republike Slovenije določi delež vračila
oziroma oprostitve plačila trošarine v skladu s standardi, ki
urejajo kakovost goriv.
(12) Način vračila trošarine, carinski organ, pristojen za
vračilo, roke za predložitev zahtevka, roke za vračilo trošarine
ter pogoje, ki jih mora izpolnjevati upravičenec iz prejšnjega
odstavka, predpiše minister, pristojen za finance.
(13) Ne glede na znesek iz 5.1 in 5.2 točke tretjega odstavka tega člena, se do 1. maja 2014 trošarina za zemeljski
plin za ogrevanje in za pogonski namen plačuje v znesku
0,0063 eurov za en kubični meter.
(14) Trošarina iz 8. točke tretjega odstavka tega člena se
začne plačevati s 1. januarjem 2007.
(15) Ne glede na 66. člen tega zakona trošarina za energente iz tretjega odstavka tega člena, razen za zemeljski plin,
ne sme biti nižja od minimalne trošarine, določene z Energetsko direktivo.
(16) Za potrebe tega zakona se za “poslovno uporabo”
šteje uporaba s strani gospodarskih subjektov, ki kjerkoli samostojno dobavljajo blago ali storitve, ne glede na namen ali
rezultate te ekonomske dejavnosti. Kot gospodarski subjekt
se lahko šteje tudi del podjetja ali pravne osebe, ki z organizacijskega vidika predstavlja samostojno enoto, ki je sposobna
sama delovati z lastnimi sredstvi.
(17) Pojem “ekonomska dejavnost” iz prejšnjega odstavka
zajema vse dejavnosti proizvajalcev, trgovcev in oseb, ki opravljajo storitve, vključno z rudarskimi in kmetijskimi dejavnostmi
ter poklicnimi dejavnostmi.
(18) Državni organi, organi lokalnih skupnost in drugi subjekti javnega prava se ne štejejo za gospodarske subjekte v
smislu šestnajstega odstavka tega člena, če gre za dejavnosti
ali transakcije, ki jih opravljajo kot organi oblasti. Pri opravljanju
dejavnosti ali transakcij pa se štejejo za gospodarske subjekte v zvezi s temi dejavnostmi ali transakcijami, če bi njihova
obravnava, kot da niso gospodarski subjekti, povzročila znatno
izkrivljanje konkurence.
(19) V primeru, ko posamezen subjekt uporablja trošarinski izdelek tako za poslovno kot za neposlovno uporabo,
se trošarinski izdelek obdavči sorazmerno z vsakim načinom
uporabe. V primeru, ko je poslovna ali neposlovna uporaba
zanemarljiva, se lahko šteje kot da je ni.
(20) Za plinsko olje, ki se dokazljivo porabi kot pogonsko
gorivo za komercialni namen, imajo kupci – osebe, ki opravljajo
registrirano dejavnost in imajo sedež v Uniji ali državah članicah Efte – pravico do vračila dela plačane trošarine. Vračilo se
določi v višini razlike med zneskom povprečne trošarine, ki jo
za posamezni koledarski mesec ugotovi minister, pristojen za
finance, in najnižjim dovoljenim zneskom, ki ga določa 7. člen
Energetske direktive.
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(21) Za potrebe prejšnjega odstavka se šteje, da je plinsko olje porabljeno kot pogonsko gorivo za komercialni namen,
če je porabljeno za:
– prevoz blaga za plačilo ali za lasten račun z lastnimi ali
najetimi registriranimi motornimi vozili ali tovornjaki s prikolico,
ki so namenjeni izključno cestnemu prevozu blaga in z največjo
dovoljeno maso, ki ni manjša od 7,5 tone, ali
– prevoz potnikov, linijski ali izredni, z motornimi vozili
kategorije M2 ali M3, kakor jih določa Pravilnik o ES-homologaciji motornih vozil (Uradni list RS, št. 84/02, 80/04, 75/05,
86/06 in 82/07).
(22) Upravičenec iz dvajsetega odstavka tega člena je
dolžan voditi evidence o nakupu in porabi plinskega olja. Vračilo plačane trošarine uveljavlja na podlagi pisnega zahtevka,
ki ga vloži pri carinskem organu, in dokazil o registraciji vozila,
za pogon katerega je bilo plinsko olje porabljeno, ter računov
o nakupu plinskega olja, ki vključujejo registrsko oznako za
zadevno vozilo, carinski organ pa glede na okoliščine primera
lahko zahteva predložitev še drugih dokazil. V imenu in za
račun upravičenca lahko vloži vlogo tudi njegov pooblaščenec,
ki se mora na zahtevo carinskega organa izkazati s pisnim
pooblastilom. Zahtevek za vračilo trošarine se lahko vloži za
nakup plinskega olja za pogon v posameznem koledarskem
mesecu ali v posameznem koledarske letu. Vračila ni mogoče
zahtevati za gorivo, kupljeno z gotovino.
(23) Pristojni carinski organ odloči o zahtevku v 30 dneh
po prejemu popolnega zahtevka in izvede vračilo plačane trošarine v 15 dneh po vročitvi odločbe o vračilu.
(24) Podrobnejši način vračila trošarine, carinske urade,
pristojne za vračilo, vsebino in obliko pisnega pooblastila iz
dvaindvajsetega odstavka, vsebino zahtevka za vračilo in
prilog k zahtevku, rok za predložitev zahtevka, rok za vračilo
trošarine in evidence, ki jih mora voditi kupec plinskega olja iz
dvajsetega odstavka tega člena, predpiše minister, pristojen
za finance.
55. člen
(uporaba energentov in električne energije za namene,
za katere se ne plača trošarina)
(1) Trošarina se ne plačuje od energentov:
1. ki se uporabljajo kot pogonsko gorivo v letalskem in
pomorskem prometu, razen v primeru uporabe letala oziroma
plovila za zasebne namene, ter za pogon ribiških ladij;
2. ki se porabijo za proizvodnjo električne energije ter skupno proizvodnjo toplotne in električne energije (kogeneracijo);
3. ki jih proizvajalec v svojih proizvodnih prostorih porabi
kot surovino za nadaljnjo predelavo oziroma proizvodnjo netrošarinskih izdelkov ali drugih energentov in električne energije,
razen če so bili uporabljeni kot pogonsko gorivo za transportna
sredstva;
4. ki so injicirani v plavže za namene kemične redukcije
kot dodatek koksu, ki je osnovno gorivo;
5. ki se porabijo za druge namene in ne kot pogonsko
gorivo ali gorivo za ogrevanje;
6. ki se uporabljajo za proizvodnjo drugih nekovinskih
mineralnih izdelkov;
7. ki se uporabljajo za dvojno rabo, na primer kot gorivo za
ogrevanje in hkrati za namen, ki ni pogon ali ogrevanje (uporaba energentov za kemijsko redukcijo, uporaba v elektrolitskih
in metalurških procesih in podobno).
(2) Trošarina se ne plačuje od električne energije:
1. ki se uporablja za kemijsko redukcijo in elektrolitske in
metalurške procese;
2. če je proizvedena v mali hidroelektrarni ali v drugi
elektrarni iz druge vrste obnovljive energije, ki ni fosilnega ali
jedrskega izvora, z močjo do vključno 2 MW, in jo proizvajalec
porabi za lastno rabo;
3. če predstavlja več kakor 50% stroška izdelka;
4. ki se uporablja za proizvodnjo nekovinskih mineralnih
izdelkov.

Št.

35 / 3. 5. 2010 /

Stran

4945

(3) Za uporabo letala oziroma plovila za zasebne namene
iz 1. točke prvega odstavka se šteje lastnikova uporaba letala
oziroma plovila ali uporaba na podlagi najema oziroma drugega
naslova, ki se ne more opredeliti kot pridobitna dejavnost oziroma v primerih, ko se ne uporablja za prevoz potnikov ali blaga
oziroma, ko ne gre za opravljanje prevoznih storitev oziroma v
primeru, ko letala oziroma plovila uporabljajo državni organi.
(4) Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
pomeni proizvodnjo v skladu z oznako DI 26 NACE nomenklature iz Uredbe Sveta (ES) št. 3037/90 z dne 9. oktobra 1990
o statistični klasifikaciji gospodarskih dejavnosti v Uniji (UL L
št. 293 z dne 24. 10. 1990, str. 1, s spremembami).
(5) Strošek izdelka iz 3. točke drugega odstavka tega člena pomeni seštevek skupne nabave blaga in storitev, povečan
za stroške dela in amortizacije na ravni podjetja. Ta strošek se
obračunava na enoto povprečja. Strošek električne energije
pomeni dejansko plačano ceno električne energije ali strošek
proizvodnje električne energije, če jo proizvaja podjetje.
(6) Poraba energenta za ogrevanje se nanaša na vse primere, kadar energenti izgorevajo in se sprošča toplotna energija ne glede na namen porabe sproščene toplotne energije.
(7) Minister, pristojen za finance, predpiše postopke za
uveljavitev oprostitve iz 1. točke prvega odstavka tega člena.
56. člen
(označitev energentov)
(1) Plinska olja iz tarifnih oznak 2710 19 41, 2710 19 45
in 2710 19 49 ter kerozini iz tarifne oznake 2710 19 25, ki se
uporabljajo kot gorivo za ogrevanje, morajo biti označeni s
predpisanim sredstvom za označevanje. Označevanje energentov se lahko opravlja le v trošarinskem skladišču, ki ima
dovoljenje carinskega organa za označevanje.
(2) Energenti, vneseni iz druge države članice ali uvoženi
iz tretje države oziroma tretjega ozemlja, se štejejo za označene, če jih spremlja potrdilo tujega davčnega oziroma carinskega organa, proizvajalca oziroma tujega označevalca, da
so bili označeni v drugi državi članici ali v tretji državi oziroma
na tretjem ozemlju in da, glede na vrsto in količino, vsebujejo
tiste snovi za označevanje, ki so predpisane na podlagi tega
zakona. Če oseba, ki vnaša energente, oziroma uvoznik ne
razpolaga s potrdilom ali ne more drugače dokazati, da so
energenti označeni, se energenti štejejo za neoznačene.
(3) Skladiščenje posameznih energentov mora biti organizirano na način, ki zagotavlja, da drugi izdelki ne vplivajo na
nevtraliziranje sredstva za označevanje.
(4) Vrsto in količino sredstva za označevanje ter postopek
označevanja energentov na podlagi tega člena, predpiše minister, pristojen za finance.
57. člen
(uporaba označenih energentov)
(1) Označeni energenti, ki se uporabljajo za ogrevanje,
se ne smejo uporabljati za noben drug namen ter se ne smejo
točiti za pogon motornih vozil oziroma plovil ali drugih motorjev
oziroma se ne smejo točiti v rezervoar motornih vozil oziroma
plovil ali drugih motorjev.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je dovoljena uporaba
označenega energenta v hladilno-grelnih napravah vozil, če sta
rezervoarja za pogon motorja in grelno-hladilne naprave ločena.
(3) Energent v rezervoarju motornih vozil oziroma plovil
ali drugih motorjev se šteje za označeni energent, če vsebuje
sredstvo za označevanje v katerikoli koncentraciji. Metodo, s
katero se ugotavlja prisotnost sredstva za označevanje, predpiše minister, pristojen za finance.
(4) Iz energenta, označenega v skladu s 56. členom tega
zakona, ni dovoljeno odstraniti sredstva za označevanje oziroma zmanjševati njegove koncentracije.
(5) Energentu, označenemu v skladu s 56. členom tega
zakona, ni dovoljeno dodajati substanc, ki onemogočajo ugotavljanje označenosti.
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(prodaja energentov za pogonski namen)
Vsaka oseba, ki opravlja dejavnost prodaje energentov,
mora pri prodaji teh izdelkov zagotoviti:
1. da energenti, ki se uporabljajo za pogon, ne vsebujejo
sredstev za označevanje iz določbe 56. člena tega zakona ter
2. da se označeni energenti ne točijo v nasprotju z določbo prvega odstavka 57. člena tega zakona.
57.b člen
(posebnosti nadzora)
(1) Določbe tega zakona glede nadzora proizvodnje, predelave ali hrambe ter gibanja trošarinskih izdelkov se, glede
trošarinskih izdelkov iz tega poglavja, uporabljajo le za:
– izdelke iz tarifnih oznak 1507 do 1518, če so namenjeni
za uporabo kot gorivo za ogrevanje ali pogonsko gorivo;
– izdelke iz tarifnih oznak 2707 10, 2707 20, 2707 30 in
2707 50;
– izdelke iz tarifnih oznak 2710 11 do 2710 19 69, razen
za izdelke iz oznak 2710 11 21, 2710 11 25 in 2710 19 29, ki
so pripravljeni za prodajo na drobno;
– izdelke iz tarifne oznake 2711 (razen 2711 11, 2711 21
in 2711 29);
– izdelke iz tarifne oznake 2901 10;
– izdelke iz tarifnih oznak 2902 20, 2902 30, 2902 41,
2902 42, 2902 43 in 2902 44;
– izdelke iz tarifnih oznak 2905 11 00, ki niso sintetičnega
izvora, če so namenjeni za uporabo kot gorivo za ogrevanje ali
pogonsko gorivo;
– izdelke iz tarifne oznake 3824 90 91, če so namenjeni
za uporabo kot gorivo za ogrevanje ali pogonsko gorivo.
(2) Če nadzorni organ ugotovi kršitve tega zakona in
izogibanje plačilu trošarine v skladu s tem zakonom v zvezi z izdelki ki niso navedeni v prvem odstavku tega člena, namenjeni
ali ponujeni pa so kot gorivo za ogrevanje oziroma kot pogonsko gorivo, nemudoma o tem obvesti ministrstvo, pristojno za
finance in Evropsko komisijo.
(3) Na podlagi ugotovitev iz prejšnjega odstavka lahko
vlada razširi seznam izdelkov iz prvega odstavka tega člena ali
v soglasju z drugimi državami članicami sprejme druge ukrepe,
ki so potrebni, da se vzpostavi zakonito stanje.
XIV. KNJIGOVODSTVO TROŠARINSKEGA ZAVEZANCA
IN HRAMBA DOKUMENTACIJE
58. člen
(izdajanje računov oziroma drugih dokumentov)
(1) Trošarinski zavezanec mora za vsako sprostitev trošarinskih izdelkov v porabo izdati račun oziroma drug dokument,
ki izkazuje odpremo trošarinskih izdelkov.
(2) Pri trošarinskih izdelkih, ki so odpremljeni oproščenemu uporabniku, mora biti na računu oziroma drugem dokumentu navedeno, da gre za odpremo brez plačila trošarine na
podlagi dovoljenja oproščenega uporabnika z navedbo številke
in datuma izdaje dovoljenja.
(3) Trošarinski zavezanec mora izdati račun oziroma drug
dokument v dveh izvodih. Prvi izvod mora dati prejemniku trošarinskih izdelkov. Drugi izvod, kot tudi druge dokumente, ki so
pomembni za določitev višine trošarinske obveznosti pa zadrži
in hrani v skladu s 60. členom tega zakona.
59. člen
(knjigovodstvo trošarinskega zavezanca)
(1) Trošarinski zavezanec mora v svojem knjigovodstvu
zagotoviti vse podatke, potrebne za obračunavanje in plačevanje trošarine, še posebej pa o:
1. izdelanih količinah trošarinskih izdelkov;
2. količinah trošarinskih izdelkov na zalogi, v proizvodnji,
v skladiščih ali v drugih poslovnih prostorih;
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3. prodanih količinah izdelkov, za katere je bila plačana
trošarina po predpisanih stopnjah;
4. prodanih količinah izdelkov, za katere ni bila plačana
trošarina;
5. količinah trošarinskih izdelkov za lastno rabo;
6. količinah trošarinskih izdelkov, za katere je bilo plačilo
trošarine odpuščeno;
7. zneskih obračunane in plačane trošarine.
(2) Trošarinski zavezanec-uvoznik je dolžan v svojem
knjigovodstvu zagotoviti predvsem podatke o: uvozu trošarinskih izdelkov, zalogi trošarinskih izdelkov, odpremi trošarinskih
izdelkov ter o obračunu in plačilu trošarine.
(3) Za fizično osebo iz drugega odstavka 17. člena tega
zakona – pridelovalca vina, se za namene nadzora nad obračunavanjem in plačevanjem trošarine uporabljajo evidence o
pridelavi, predelavi, lastni porabi in prometu z vinom, ki jih mora
voditi v skladu s predpisi o vinu.
60. člen
(hramba dokumentacije)
(1) Trošarinski zavezanec mora hraniti izdane in prejete račune, trošarinske dokumente, dokumente o opravljenem
izvozu in uvozu, iznosu, vnosu, nakupu, prodaji, dokumente,
na podlagi katerih je uveljavljal oprostitev trošarine, obračune
trošarine in vse knjigovodske listine, ki se kakor koli nanašajo
na proizvodnjo, skladiščenje, odpošiljanje, prejemanje, hrambo, nakup, prodajo, prevoz, izvoz oziroma uvoz, iznos oziroma
vnos trošarinskih izdelkov in so pomembni za obračunavanje
in plačevanje trošarine, 10 let po poteku leta, na katero se te
listine nanašajo.
(2) Upravičenec do vračila trošarine iz 30. in 30.a člena
je dolžan hraniti listine, na podlagi katerih mu je bila vrnjena
trošarina, 10 let po poteku leta, na katero se listine nanašajo.
(3) Upravičenec do vračila trošarine iz sedmega, devetega, enajstega in dvajsetega odstavka 54. člena tega zakona
mora hraniti listine, na podlagi katerih mu je bila vrnjena trošarina, deset let po poteku leta, na katero se listine nanašajo.
(4) Trošarinski zavezanci in upravičenci do vračila trošarine lahko dokumente iz tega člena hranijo tudi v elektronski
obliki, če je carinskemu organu zagotovljen dostop do tako
shranjenih podatkov in če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– podatki, vsebovani v elektronskem dokumentu ali zapisu, 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 ugotoviti, od kod izvira, komu je bilo poslano ter čas in kraj njegovega pošiljanja ali prejema, in
– uporabljena tehnologija in postopki zadosti onemogočajo spremembo ali izbris podatkov oziroma obstaja zanesljivo
jamstvo za nespremenljivost podatkov oziroma sporočil.

XV. NADZOR NAD OBRAČUNAVANJEM
IN PLAČEVANJEM TROŠARINE
61. člen
(nadzor)
(1) Izvajanje določb tega zakona nadzoruje carinski organ
v skladu s tem zakonom in zakonom, ki ureja davčni postopek,
pri uvozu pa tudi v skladu s carinskimi predpisi, kot da bi bila
trošarina uvozna dajatev.
(2) Če trošarinski zavezanec ne predloži obračuna trošarine ali ga predloži v nepopolni obliki ali če carinski organ
ugotovi, da trošarinska obveznost ni pravilno obračunana, kot
tudi glede pravnih sredstev in vseh vprašanj postopka, ki niso
določena s tem zakonom, se uporablja zakon, ki ureja davčni
postopek.
(3) Popis trošarinskih izdelkov na zalogi, označevanje trošarinskih izdelkov ter namensko uporabo trošarinskih izdelkov
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nadzorujejo, poleg carinskega organa, še davčni organ, organ
tržne inšpekcije ter po potrebi, pooblaščena oseba prometne
policije.
XVI. PRIJAVA DEJAVNOSTI IN REGISTRACIJA
TROŠARINSKIH ZAVEZANCEV
62. člen
(prijava trošarinskih zavezancev)
(1) Trošarinski zavezanec je dolžan carinskemu organu
prijaviti, kdaj se njegova dejavnost, zaradi katere je zavezan
obračunavanju in plačevanju trošarine, prične, spremeni ali
preneha.
(2) Vsaka oseba, ki prvič postane trošarinski zavezanec,
mora pri carinskem organu vložiti prijavo iz prejšnjega odstavka najmanj 15 dni pred pričetkom proizvodnje, skladiščenja,
prejemanja oziroma odpremljanja ali uvoza trošarinskih izdelkov.
(3) Trošarinski zavezanec mora v roku iz prejšnjega odstavka prijaviti tudi predvideno prenehanje opravljanja dejavnosti, prekinitev oziroma ustavitev proizvodnje zaradi nepredvidenih razlogov, pa mora prijaviti nemudoma.
(4) Obveznost prijave v skladu s tem členom velja tudi za
malega proizvajalca vina iz 45. člena tega zakona.
(5) Mali proizvajalec žganja iz 45. člena tega zakona mora
prijaviti pridobitev oziroma odsvojitev kotla za kuhanje žganja
oziroma spremembo načina obračunavanja in plačevanja trošarine v primeru preseganja količinskih omejitev iz šestega
odstavka 45. člena tega zakona.
63. člen
(prijava dejavnosti in posameznih poslov po tem zakonu)
(1) Vsaka oseba, ki želi prejemati trošarinske izdelke
kot začasno pooblaščeni prejemnik mora carinskemu organu
oddati prijavo najmanj 3 delovne dni pred predvideno odpremo trošarinskih izdelkov iz druge države članice pod režimom
odloga plačila trošarine.
(2) Vsaka oseba, ki želi v okviru svoje dejavnosti odpošiljati trošarinske izdelke v drugo državo članico v skladu z 8.a
členom tega zakona mora carinskemu organu oddati prijavo
pošiljke najmanj 3 delovne dni pred predvideno odpremo trošarinskih izdelkov.
(3) Vsaka oseba, ki želi iz druge države članice v okviru
svoje dejavnosti pošiljati trošarinske izdelke v Slovenijo v skladu z 8.a členom tega zakona oziroma davčni zastopnik mora
carinskemu organu oddati prijavo pošiljke najmanj 3 delovne
dni pred predvideno odpremo trošarinskih izdelkov.
(4) Minister, pristojen za finance lahko določi način prijave
in poenostavitve, če isti pošiljatelj redno pošilja trošarinske
izdelke istemu prejemniku ter izjemne primere, v katerih se rok
za prijavo lahko skrajša.
64. člen
(register imetnikov trošarinskih dovoljenj
in pooblaščenih prejemnikov)
(1) Carinski organ vzpostavi in vodi poseben register
pooblaščenih prejemnikov in imetnikov trošarinskih dovoljenj,
ki vključuje tudi trošarinska skladišča.
(2) Register iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje
podatke:
1. identifikacijsko številko, ki jo carinski organ izda posameznemu imetniku trošarinskega dovoljenja oziroma pooblaščenemu prejemniku. Če ima posamezni imetnik trošarinskega
dovoljenja več trošarinskih skladišč, mu carinski organ izda
identifikacijsko številko za vsako posamezno trošarinsko skladišče;
2. ime in naslov oziroma firma in sedež imetnika trošarinskega dovoljenja oziroma pooblaščenega prejemnika;
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3. ime in naslov trošarinskega skladišča oziroma trošarinskih skladišč posameznega imetnika trošarinskega dovoljenja;
4. vrsto trošarinskih izdelkov, na katere se trošarinsko
dovoljenje oziroma dovoljenje pooblaščenega prejemnika nanaša;
5. naslov pristojnega carinskega organa;
6. datum izdaje identifikacijske številke ter datum preklica
identifikacijske številke;
7. podatke o instrumentu zavarovanja in njegovem izdajatelju.
(3) Carinski organ lahko podatke iz prejšnjega odstavka
v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, izmenjuje s
pristojnimi organi drugih držav članic.
(4) Oseba, ki sodeluje pri gibanju trošarinskih izdelkov
med državami članicami, lahko zahteva od carinskega organa,
da primerja podatke, ki jih je navedla v zahtevku s podatki v
registru in potrdi njihovo točnost.
64.a člen
(druge evidence carinskega organa)
Carinski organ v skladu s tem zakonom in zakonom, ki
ureja carinsko službo, poleg registra iz prejšnjega člena vzpostavi in vodi še naslednje evidence:
– evidenco trošarinskih zavezancev, ki niso imetniki trošarinskih dovoljenj in nimajo statusa pooblaščenega prejemnika;
– evidenco malih proizvajalcev žganja in malih proizvajalcev vina;
– evidenco davčnih zastopnikov;
– evidenco začasno pooblaščenih prejemnikov;
– evidenco oseb, ki jim je bila vrnjena trošarina v skladu
s 54. členom tega zakona in
– evidenco drugih oseb, ki v skladu s 63. členom tega
zakona vlagajo prijave o posameznih poslih s trošarinskimi
izdelki.
64.b člen
(prijava prenehanja opravljanja dejavnosti)
Če trošarinski zavezanec preneha opravljati dejavnost,
carinski organ po uredni dolžnosti ali na zahtevo trošarinskega
zavezanca izda odločbo o izbrisu iz evidence oziroma registra.
Hkrati carinski organ odloči tudi o obveznosti plačila zapadlih
trošarinskih obveznosti.
XVII. POSEBNE DOLOČBE
65. člen
(uporaba drugih predpisov)
(1) Glede vseh vprašanj postopka in pristojnosti carinskega organa, ki niso urejena s tem zakonom, se uporablja
zakon, ki ureja davčni postopek; glede vseh vprašanj pri uvozu
in izvozu trošarinskih izdelkov pa tudi carinski zakon.
(2) Postopek za prekrške po tem zakonu vodi na prvi
stopnji carinski organ.
(3) V dvomu ali kadarkoli je mogoče izdelke iz kakršnegakoli razloga uvrstiti v dve ali več tarifnih oznak, o razvrstitvi
odloči carinski organ v skladu s carinskimi predpisi in temeljnimi
pravili, ki veljajo za uvrščanje blaga po carinski tarifi.
66. člen
(pooblastila vladi in ministru, pristojnemu za finance)
(1) V skladu z ekonomsko politiko Slovenije lahko vlada:
– zmanjša ali poveča trošarino za energente in električno
energijo do 50% trošarin, določenih s tem zakonom ali določi
trošarino za izdelke s stopnjo 0;
– poveča trošarino za alkohol in alkoholne pijače do 50%
trošarin, določenih s tem zakonom;
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– spreminja razmerje med specifično in proporcionalno
trošarino pri cigaretah, če se pomembneje spremenijo razmere na trgu cigaret, vendar le v okvirih trošarine, določene v
51. členu tega zakona in določi minimalno trošarino, ki ne sme
preseči 100% trošarine za cigarete iz najbolje prodajanega
cenovnega razreda v Sloveniji;
– poveča trošarino za cigare, cigarilose, drobno rezan
tobak in za ostali tobak za kajenje do 50% trošarin, določenih
s tem zakonom.
(2) Zaradi poenostavitve obračuna trošarin pri uvozu v
potniškem prometu lahko minister, pristojen za finance, določi
zneske trošarin za tiste količine trošarinskih izdelkov, ki se še
lahko štejejo za uvoz v nekomercialne namene.
(3) Minister, pristojen za finance, objavlja spremembe
navedb tarifnih oznak po tem zakonu v skladu z veljavno nomenklaturo carinske tarife.
67. člen
(podrobnejši predpisi)
Podrobnejše predpise o izvajanju tega zakona, zlasti
glede uporabe stopenj; oprostitev; načinu obračunavanja in
plačevanja trošarin; vodenju evidenc ter dostavljanju podatkov;
evidentiranju porabe trošarinskih izdelkov za namene, za katere se ne plačuje trošarina; vsebine računov oziroma drugih
dokumentov, popisu trošarinskih izdelkov; vračilu plačane trošarine, predpiše minister, pristojen za finance.
XVIII. KAZENSKE DOLOČBE
68. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 2.000 do 125.000 eurov se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
1. ne zapečati trošarinskih izdelkov, ki se pošiljajo v drugo
državo članico pod režimom odloga plačila trošarine v skladu s
tem zakonom (četrti odstavek 7. člena);
2. ne izda trošarinskega dokumenta za trošarinske izdelke
v skladu s tem zakonom (drugi odstavek 8. člena, prvi in deveti
odstavek 8.a člena in 10. člen);
3. ne predloži poročila o prejemu pošiljke (prvi odstavek
9. člena);
4. ne plača trošarine od predpisanih osnov po stopnjah
oziroma zneskih, ki veljajo na dan nastanka obveznosti za plačilo trošarine (osmi odstavek 13. člena, četrti in peti odstavek
13.a člena v povezavi s 34., 35. in 35.a členom, drugi odstavek
14. člena in četrti odstavek 45. člena);
5. nezakonito proizvede, nezakonito uvozi, nezakonito
vnese iz druge države članice ali iznese v drugo državo članico,
nezakonito prevaža, kupi oziroma proda nezakonito proizvedene oziroma nezakonito uvožene trošarinske izdelke oziroma
sodeluje pri nezakoniti proizvodnji ali uvozu ali prenosu trošarinskih izdelkov iz ene države članice v drugo ali hrani nezakonito proizvedene, uvožene ali iz druge države članice vnesene
trošarinske izdelke (16., 18., 26., 29.a, 29.b, 62. in 63. člen);
6. prenese dovoljenje izdano v skladu s tem zakonom na
druge osebe (tretji odstavek 21. člena, tretji odstavek 27. člena,
tretji odstavek 29.a člena, drugi odstavek 29.b člena in tretji
odstavek 29.c člena);
7. ne izpolnjuje obveznosti, določene v prvem odstavku
22. člena ali ne odpravi nepavilnosti v določenem roku (drugi
odstavek 22. člena);
7.a ne predloži instrumenta za zavarovanje ali ga ne predloži v ustreznem znesku (23. člen);
8. kot oproščeni uporabnik ne odpravi nepravilnosti v
določenem roku (osmi odstavek 26. člena);
9. kot oproščeni uporabnik ne vodi evidenc o nakupu,
gibanju in porabi trošarinskih izdelkov po vrsti, količini in vrednosti (29. člen);
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10. kot pooblaščeni prejemnik ne izpolnjuje obveznosti po
tem zakonu (četrti odstavek 29.a člena);
11. kot nepooblaščeni prejemnik ne izpolnjuje obveznosti
po tem zakonu (29.b člen);
12. kot davčni zastopnik ne izpolnjuje obveznosti po tem
zakonu (četrti odstavek 29.c člena);
13. ne obračuna trošarine oziroma je ne obračuna v davčnem obdobju (drugi odstavek 33. člena);
14. ne izkaže trošarine v mesečnem obračunu trošarine,
ne predloži obračuna trošarine carinskemu organu v predpisanem roku oziroma ne izkaže trošarine v mesečnem obračunu
na podlagi resničnih in popolnih podatkov (34. in peti odstavek
45. člena);
15. odpremlja ali omogoči, da se etilni alkohol odpremi iz
trošarinskega skladišča ali vnesejo iz druge države članice ali
uvozijo brez plačila trošarine za uporabo v proizvodnji neprehrambenih izdelkov, ne da bi bili denaturirani v skladu s tem
zakonom (drugi odstavek 44. člena);
16. ne prijavi drobnoprodajne cene pristojnemu carinskemu organu v predpisanem roku (enajsti odstavek 51. člena);
prodaja tobačne izdelke po drobnoprodajnih cenah, ki so višje
od prijavljenih (dvanajsti odstavek 51. člena); ne označi tobačnih izdelkov, ki so v prometu v Sloveniji, s tobačno znamko
(prvi odstavek 52. člena) ter ne zagotovi, da je tobačna znamka
nalepljena na embalažo pod celofanskim ali drugim papirjem
tako, da je ni mogoče odstraniti, ne da bi bila poškodovana
embalaža (tretji odstavek 52. člena);
17. ne označi plinskega olja ali kerozina s predpisanim
sredstvom za označevanje oziroma skladiščenja ne organizira
na predpisan način (56. člen);
18. v svojem knjigovodstvu ne zagotovi predpisanih podatkov oziroma ne vodi predpisanih evidenc (dvaindvajseti
odstavek 54. člena in 59. člen);
19. carinskemu organu ne prijavi pričetka, spremembe ali
prenehanja svoje dejavnosti oziroma posameznega posla ali
tega ne prijavi pravočasno (62. in 63. člen);
20. zahteva vračilo trošarine po 30. ali 30.a členu ter sedmem, devetem, enajstem, dvanajstem in dvajsetem odstavku
54. člena, na podlagi neresničnih podatkov;
21. kot oproščeni uporabnik uveljavlja oprostitev plačila
trošarine v nasprotju s 44. in 55. členom tega zakona;
22. odpečati kotel brez soglasja carinskega organa (štirinajsti odstavek 45. člena).
(2) Z globo od 200 do 4.100 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega
podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
(3) Z globo od 200 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje
fizična oseba, če zahteva vračilo trošarine na podlagi neresničnih podatkov (54. člen) ali če kot trošarinski zavezanec ne
vodi predpisanih evidenc (59. člen) oziroma opusti dolžnost
sporočila ali prijave 62. in 45. člen), če nezakonito proizvede,
nezakonito uvozi, nezakonito vnese iz druge države članice ali
iznese v drugo državo članico, nezakonito prevaža, uporabi,
porabi, kupi oziroma proda nezakonito proizvedene oziroma
nezakonito uvožene trošarinske izdelke oziroma sodeluje pri
nezakoniti proizvodnji ali uvozu ali prenosu trošarinskih izdelkov iz ene države članice v drugo ali hrani nezakonito proizvedene, uvožene ali iz druge države članice vnešene trošarinske
izdelke (16. člen).
68.a člen
(odvzem predmetov)
(1) Trošarinski izdelki iz 5. točke prvega odstavka 68. člena
se odvzamejo.
(2) Predmeti prekrškov iz prejšnjega odstavka se odvzamejo tudi, če niso last storilca prekrška.
(3) Če se predmet prekrška, ki bi se moral odvzeti, ne najde, se odvzem predmeta izvrši tako, da se od storilca prekrška
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izterja vrednost predmeta in se opravi postopek za izterjavo
trošarinskih dajatev.
69. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 1.200 do 41.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
1. gibanja trošarinskih izdelkov ne spremlja pravilno izpolnjen trošarinski dokument (četrti odstavek 7. člena, prvi in drugi
odstavek 10. člena);
2. ne izda trošarinskega dokumenta v predpisanem številu izvodov (tretji odstavek 8. člena);
3. ne posreduje nadzornemu organu izvoda trošarinskega
dokumenta v predpisanem roku (četrti odstavek 8. člena);
4. ne potrdi prejema trošarinskih izdelkov na predpisani
način (8. člen, 9. člen in prvi odstavek 10.a člena);
5. kot pošiljatelj trošarinskih izdelkov v drugo državo
članico ali prejemnik trošarinskih izdelkov iz druge države
članice ne izpolni predpisanih obveznosti (8.a člen, 9. člen
in 10.č člen);
6. kot pošiljatelj ne obvesti carinskega organa, da ni prejel potrjenega trošarinskega dokumenta v predpisanem roku
(8. člen);
7. ne predloži instrumenta za zavarovanje plačila trošarine v skladu s 23. členom tega zakona;
8. postopka denaturacije ne izvrši v trošarinskem skladišču ali če ga ne izvrši po predpisanem postopku in z uporabo
predpisanega denaturanta (tretji odstavek 44. člena);
9. ne razvrsti trošarinskih izdelkov na način, kot je določen v 37., 38., 39., 40., 41., 42., 48., 49., 50. in 53. členu tega
zakona;
10. ne izda računa ali drugega dokumenta v skladu z
58. členom tega zakona;
11. ne hrani dokumentacije oziroma je ne hrani v predpisanem roku (tretji odstavek 10. člena in 60. člen).
(2) Z globo od 200 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
70. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 1.600 do 25.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če kot proizvajalec, prodajalec ali uvoznik opreme za proizvodnjo etilnega
alkohola ne vodi evidence kupcev opreme za proizvodnjo etilnega alkohola in je na zahtevo ne predloži carinskemu organu
(46. člen).
(2) Z globo od 200 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
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2. ne zagotovi, da se energenti dajejo v promet v skladu
s tem zakonom (57.a člen).
(2) Z globo od 400 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 400 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek
posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Če pooblaščena uradna oseba carinskega organa
osebno zazna prekršek iz tega člena ali ga ugotovi z uporabo
ustreznih tehničnih sredstev ali naprav, izda kršitelju odredbo
za izčrpanje energenta in čiščenje rezervoarja. Črpanje in
čiščenje rezervoarja se lahko opravita na katerem koli pooblaščenem servisu. Kršitelj mora v roku dveh delovnih dni carinskemu organu predložiti dokaz, da je odredbo izvršil.
(5) Stroške črpanja označenega energenta in čiščenja
rezervoarja nosi voznik vozila, v katerem je bil odkrit označeni
energent oziroma lastnik vozila.
72. člen
(posebno hudi prekrški)
Če se s prekrškom iz tega zakona povzroči neplačilo
trošarine v znesku, ki presega štiri povprečne mesečne neto
plače v Republiki Sloveniji na zaposleno osebo v času storitve
prekrška, če prekršek stori posameznik, oziroma v znesku,
ki presega osem povprečnih mesečnih neto plač v Republiki
Sloveniji na zaposleno osebo v času storitve prekrška, če prekršek stori pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, se sme zaradi
protipravno pridobljene premoženjske koristi pravna oseba,
samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, kaznovati z globo do 375.000 eurov, njihove
odgovorne osebe z globo do 12.300 eurov, posameznik pa z
globo do 3.600 eurov.
72.a člen
(globa, sorazmerna višini neplačane trošarine)
Globa, ki je predpisana v razponu, se lahko izreče z odločbo v hitrem postopku tudi v višjem znesku, kot je najnižja
višina globe, pri čemer se taka globa izreče v odstotku od
neplačane trošarine, in sicer v višini 50% neplačane trošarine.
Globa, določena v skladu s tem členom, ne sme preseči najvišjega zneska, določenega za posamezni prekršek v skladu
s tem zakonom.
72.b člen
(zastaranje posebno hudih prekrškov)
(1) Postopek o prekrških iz 72. člena tega zakona se ne
more več začeti, ko potečejo tri leta od dneva, ko je bil prekršek
storjen.
(2) Zastaranje pretrga vsako dejanje prekrškovnega organa, ki meri na pregon storilca prekrška. Z vsakim pretrganjem
začne zastaralni rok znova teči, vendar pa se postopek zaradi
prekrška nikakor ne more več začeti ali nadaljevati po preteku
šestih let od dneva storitve prekrška.

71. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 1.600 do 50.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
1. označen energent, ki se uporablja kot gorivo za ogrevanje uporabi za drug namen, kot je določen z oznako oziroma
ga toči za pogon motornih vozil ter plovil ali drugih motorjev
oziroma ga toči v standardni rezervoar motornih vozil, plovila
ali drugih motorjev oziroma odstrani iz energenta sredstvo za
označevanje ali zmanjša njegovo koncentracijo ali energentu
dodaja substance, ki onemogočajo ugotavljanje označenosti
(57. člen);

Zakon o trošarinah – ZTro (Uradni list RS, št. 84/98)
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
XIX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
73. člen – upoštevan ZTro-D
(odlog obveznosti izpolnjevanja pogojev za elektronsko
izmenjavo podatkov)
Določba 6. točke prvega odstavka 19. člena in pete alinee
četrtega odstavka 29.a člena tega zakona, se prične upora-
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bljati 1. januarja 2005. Imetniki trošarinskih dovoljenj, ki so že
pridobili tovrstna dovoljenja pred 1. januarjem 2005, morajo
zagotoviti te pogoje do 1. januarja 2005.
74. člen
(prijava dejavnosti in posedovanja kotlov za kuhanje žganja)
Proizvajalci trošarinskih izdelkov po tem zakonu morajo
najkasneje do 31. marca 1999, prijaviti opravljanje navedenih
dejavnosti oziroma posedovanje kotlov za kuhanje žganja,
pristojnemu carinskemu organu.
75. člen
(končni obračun davka od prometa proizvodov
in roki za plačilo)
(1) Zavezanci po zakonu o posebnem prometnem davku
od alkoholnih pijač in po zakonu o posebnem prometnem davku od cigaret, sestavijo za obdobje od 1. 1. 1999 do 30. 6. 1999
končni obračun davka od prometa proizvodov in ga predložijo
davčnemu organu do 20. avgusta 1999.
(2) Davek od prometa proizvodov, za katerega je nastala
obveznost za obračun do 30. junija 1999, se plača v rokih in na
način, določen z zakonom o prometnem davku.
(3) Znesek posebnega prometnega davka, vsebovan v
neplačanih terjatvah na dan 30. junija 1999, in ki ni bil plačan
na podlagi dokončnega obračuna za obdobje januar – junij
1999, se plačuje ob poplačilu terjatev, vendar najkasneje do
31. decembra 1999.
76. člen
(popis alkoholnih pijač in cigaret)
Zavezanci po zakonu o posebnem prometnem davku od
alkoholnih pijač in po zakonu o posebnem prometnem davku
od cigaret morajo na dan 30. junija 1999 popisati vse proizvode
na zalogi po vrstah in količinah in določiti prodajne cene alkohola in alkoholnih pijač ter tobačnih izdelkov z vračunano trošarino po tem zakonu. Zapisnik o popisu zalog in prodajne cene
proizvodov po tem zakonu (iz katere mora biti razvidna ločeno
prodajna cena zavezanca in trošarina) predložijo pristojnemu
davčnemu in carinskemu organu do 5. julija 1999.
77. člen
(popis mineralnih olj in plina)
(1) Zavezanci, ki prodajajo mineralna olja in plin končnim
potrošnikom po zakonu o prometnem davku ter uvozniki in
trgovci na debelo, ki niso imetniki trošarinskega dovoljenja po
tem zakonu, morajo popisati zaloge mineralnih olj in plina na
dan 30. junija 1999 in o tem sestaviti zapisnik po vrstah in količinah mineralnih olj in plina po 54. členu tega zakona, obračunati trošarino na ugotovljene zaloge in jo plačati do 10. avgusta
1999. Zapisnik o zalogah mineralnih olj in plina, ki vključuje tudi
ugotovljen znesek trošarin, predložijo pristojnemu davčnemu in
carinskemu organu do 5. julija 1999.
(2) Zavezanci iz prejšnjega odstavka, ki so imetniki trošarinskega dovoljenja po tem zakonu, popišejo zaloge proizvodov
po vrstah in količinah mineralnih olj in plina, zapisnik o popisu pa
do 5. julija 1999 predložijo pristojnemu carinskemu organu.
78. člen
(prehodno obdobje za tobačne izdelke, označene s tobačno
znamko v skladu z zakonom o prometnem davku)
Tobačni izdelki, označeni s tobačno znamko v skladu z
zakonom o prometnem davku, so lahko v prometu še 12 mesecev po pričetku uporabe tega zakona.
79. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
1. Zakon o posebnem prometnem davku od alkoholnih
pijač (Uradni list RS, št. 71/93);
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2. Zakon o posebnem prometnem davku od cigaret (Uradni list RS, št. 71/93);
3. Odredba o načinu obračunavanja in plačevanja posebnega prometnega davka od alkoholnih pijač (Uradni list
RS, št. 8/94);
4. Uredba o določitvi zneska posebnega prometnega
davka od piva (Uradni list RS, št. 50/98).
Uporabljajo pa se še do 30. junija 1999.
80. člen
(začetek veljavnosti zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. julija 1999,
razen sedmega odstavka 21. člena, 74., 76. in 77. člena, ki se
uporabljajo od dneva uveljavitve zakona.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah – ZTro-A (Uradni list RS, št. 57/99) vsebuje naslednjo
končno določbo:
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah – ZTro-B (Uradni list RS, št. 33/01) vsebuje naslednji
prehodni in končno določbo:
25. člen
Mali proizvajalci žganja, ki so pristojnemu carinskemu
organu do uveljavitve tega zakona že prijavili lastništvo oziroma uporabo kotlov za kuhanje žganja, morajo najkasneje do
31. decembra 2001 dopolniti prijavo s podatkom o prostornini
kotlov, ki jih imajo v lasti oziroma v uporabi.
26. člen
16. člen tega zakona se uporablja od vložitve obračuna
trošarine za leto 2001 dalje.
27. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah – ZTro-C (Uradni list RS, št. 99/01) vsebuje naslednjo
prehodno in končno določbo:
4. člen
Trošarinski zavezanci za plačilo trošarine za alkoholne
pijače in alkohol plačujejo trošarino v skladu s tem zakonom
za trošarinske izdelke, ki jih sprostijo v porabo od vključno
1. januarja 2002.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah – ZTro-D (Uradni list RS, št. 126/03) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
53. člen
(prehodni režim za uvožene trošarinske izdelke)
Če so bili trošarinski izdelki pred datumom pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji uvoženi na ozemlje Slove-
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nije iz Skupnosti ali iz drugih držav, ki so pristopile Skupnosti
1. maja 2004, in je bil za te trošarinske izdelke začet eden od
odložnih carinskih postopkov po carinskem zakonu (Uradni list
RS, št. 1/95, 28/95, 32/99, 13/01, 62/01 in 59/02), se trenutek nastanka obveznosti za obračun trošarine in način plačila
trošarine določi po predpisih o trošarinah, ki so veljali ob začetku postopka. Trošarina se obračuna po stopnjah oziroma v
zneskih, ki veljajo v trenutku nastanka obveznosti za obračun
trošarine.
54. člen
(izdaja dovoljenj pooblaščenim prejemnikom in davčnim
zastopnikom, veljavnost in izdaja identifikacijskih številk
ter prijave poslov med 1. in 15. majem 2004)
(1) Carinski organ lahko zainteresirani osebi, ki želi od
1. maja 2004 dalje poslovati kot pooblaščeni prejemnik ali
davčni zastopnik v skladu s tem zakonom in izpolnjuje predpisane pogoje, izda dovoljenje v skladu z 29.a oziroma 29.c členom zakona še pred 1. majem 2004. Tako izdana dovoljenja
učinkujejo od vključno 1. maja 2004 dalje.
(2) Identifikacijske številke imetnikov trošarinskih dovoljenj, ki jih je carinski organ izdal pred uveljavitvijo tega
zakona, veljajo še naprej. Identifikacijske številke pooblaščenih prejemnikov carinski organ izda ob izdaji dovoljenja.
Pooblaščenemu prejemniku iz prejšnjega odstavka carinski
organ lahko izda identifikacijsko številko še pred 1. majem
2004, vendar jo sme uporabljati šele od dneva, ko je dovoljenje začelo učinkovati.
(3) Osebe iz 63. člena zakona, ki morajo v skladu s tem
zakonom carinskemu organu prijaviti posamezne posle, lahko
prijavijo posle, ki jih načrtujejo v obdobju od 1. do vključno
14. maja 2004, že pred 1. majem 2004.
55. člen
(mali proizvajalci žganja)
Osebe, ki na dan začetka uporabe tega zakona posedujejo kotel za kuhanje žganja in pričakujejo, da bodo v letu 2004
izpolnile pogoje za obračunavanje trošarine po petnajstem
odstavku 45. člena tega zakona, morajo carinskemu organu
predložiti prijavo iz petega odstavka 62. člena zakona do 1. decembra 2004.
56. člen
(prekrški do 1. januarja 2005)
(1) Do 1. januarja 2005 se za prekrške, določene v 68.,
69., 70., 71. in 72. členu zakona z denarno kaznijo od 400.000
do 12,000.0000 tolarjev kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.
(2) Do 1. januarja 2005 se za prekrške, določene v 68.,
69., 70., 71. in 72. členu zakona z denarno kaznijo od 1,000.000
do 18,000.000 tolarjev kaznuje pravna oseba, z denarno kaznijo do 200.000 do 1,000.000 tolarjev pa se kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz 68., 69., 70., 71. in
72. člena zakona.
(3) Do 1. januarja 2005 se z denarno kaznijo od 50.000
do 450.000 tolarjev kaznuje za prekršek posameznik, ki stori
prekršek iz tretjega odstavka 68. člena zakona oziroma z denarno kaznijo od 100.000 do 450.000 tolarjev, če stori prekršek
iz 71. člena zakona.
(4) Določba 72.a člena zakona se začne uporabljati 1. januarja 2005.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah – ZTro-E (Uradni list RS, št. 42/04) vsebuje naslednjo končno določbo:
22. člen
Ta zakon začne veljati 1. maja 2004.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah – ZTro-F (Uradni list RS, št. 122/06) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
36. člen
Oseba, ki je na dan uveljavitve tega zakona opravljala
dejavnost proizvodnje ali trgovine z biogorivi iz 53. člena
zakona, mora uskladiti poslovanje z določbami tega zakona
do 1. marca 2007.
37. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
2007, razen določbe 27. člena tega zakona, ki se uporablja od
dneva uveljavitve tega zakona dalje.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah – ZTro-G (Uradni list RS, št. 25/09) vsebuje naslednji
prehodni in končno določbo:
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
Novi 2. in 3. točka osmega odstavka 51. člena zakona
se začneta uporabljati 1. maja 2009.
6. člen
Za osebe iz devetega odstavka 51. člena zakona, ki
želijo zaradi tega zakona spremeniti drobnoprodajne cene
tobačnih izdelkov 1. maja 2009, znaša enotni rok za prijavo
drobnoprodajnih cen, ne glede na deseti odstavek 51. člena
zakona, 15 dni.
7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah – ZTro-H (Uradni list RS, št. 41/09) vsebuje naslednji
prehodni in končno določbo:
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

(začetek veljavnosti in uporabe)

7. člen
(1) Vračilo trošarine v skladu z dvajsetim odstavkom
54. člena zakona se prvič izvede za julij leta 2009.
(2) Minister, pristojen za finance, izda predpis iz štiriindvajsetega odstavka 54. člena zakona v roku 30 dni od
uveljavitve tega zakona.

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. maja
2004, razen 54. člena tega zakona, ki se uporablja od uveljavitve.

8. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

57. člen
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah – ZTro-I (Uradni list RS, št. 19/10) vsebuje naslednje
prehodne in končno določbo:

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
46. člen
Gibanje trošarinskih izdelkov, ki se je začelo pred začetkom uporabe tega zakona, se konča v skladu z Zakonom o
trošarinah (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 25/09 in 41/09).
47. člen
Ne glede na 8.a do 10.c člen zakona se za trošarinske
izdelke, ki se pod režimom odloga plačila trošarine iz Slovenije
pošiljajo v drugo državo članico, do 31. decembra 2010 lahko
uporablja postopek s papirnim trošarinskim dokumentom v
skladu z 8. členom zakona.
Določbe 8. člena zakona se do 31. decembra 2010 lahko
uporabljajo tudi za dobavo trošarinskih izdelkov v tiste države
članice oziroma iz njih, ki do tedaj ne bodo zagotovile računalniške podpore za uporabo elektronskega trošarinskega
dokumenta.
48. člen
Vračilo trošarine iz spremenjenega dvajsetega odstavka
54. člena zakona se lahko prvič uveljavi za mesec april 2010.
49. člen
Dovoljenja za uporabo energentov brez plačila trošarine, ki so bila izdana pred začetkom uporabe tega zakona na
podlagi 3. točke prvega odstavka 55. člena zakona, se morajo
uskladiti s spremenjeno 3. točko prvega odstavka 55. člena
zakona do 31. decembra 2010.
50. člen
Za osebe iz devetega odstavka 51. člena zakona, ki želijo
zaradi uveljavitve tega zakona spremeniti drobnoprodajne cene
tobačnih izdelkov 1. aprila 2010, znaša enotni rok za prijavo
drobnoprodajnih cen, ne glede na deseti odstavek 51. člena
zakona, 12 dni.
51. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. aprila
2010.

VLADA
1699.

Odločba o imenovanju Jasne Leskošek
za okrožno državno tožilko na Okrožnem
državnem tožilstvu v Celju

Na podlagi prvega odstavka 17. in 18. člena Zakona o
državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 77/09 – popr. in 87/09) in petega odstavka
21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08) je Vlada
Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, številka 110-43/2009 z dne 23. 3. 2010, na 77. redni seji dne 15. 4.
2010 izdala naslednjo
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ODLOČBO
Jasna LESKOŠEK, rojena 15. 7. 1974, se imenuje za
okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v
Celju.
Št. 70101-12/2010/5
Ljubljana, dne 15. aprila 2010
EVA 2010-2011-0036
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

1700.

Odločba o imenovanju mag. Barbare Lipovšek
za okrožno državno tožilko na Okrožnem
državnem tožilstvu v Celju

Na podlagi prvega odstavka 17. in 18. člena Zakona o
državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 77/09 – popr. in 87/09) in petega odstavka
21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08) je Vlada
Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, številka 110-43/2009 z dne 23. 3. 2010, na 77. redni seji dne 15. 4.
2010 izdala naslednjo

ODLOČBO
Mag. Barbara LIPOVŠEK, rojena 26. 12. 1974, se imenuje za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu
v Celju.
Št. 70101-13/2010/5
Ljubljana, dne 15. aprila 2010
EVA 2010-2011-0037
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
1701.

Pravilnik o dejavnostih, ki bodo prvič
vključene v sistem trgovanja s pravicami
do emisije toplogrednih plinov po letu 2012,
o podatkih, ki jih morajo poslati, in načinu
njihovega preverjanja

Na podlagi šestega odstavka 77. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 108/09) izdaja minister za okolje in prostor

PRAVILNIK
o dejavnostih, ki bodo prvič vključene v sistem
trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih
plinov po letu 2012, o podatkih, ki jih morajo
poslati, in načinu njihovega preverjanja
1. člen
(1) Ta pravilnik določa vrsto in vsebino podatkov, ki jih
mora ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja (v nadaljnjem
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besedilu: ministrstvo), poslati upravljavec naprave, v kateri se
izvaja dejavnost proizvodnje aluminija.
(2) Ta pravilnik določa tudi način preverjanja podatkov iz
prejšnjega odstavka.
2. člen
(1) Upravljavec naprave je pravna ali fizična oseba, ki
izvaja dejavnost proizvodnje aluminija.
(2) Upravljavec naprave mora ministrstvu poslati osnovne podatke in podatke o dejavnosti iz prejšnjega odstavka.
(3) Osnovni podatki iz prejšnjega odstavka so:
– firma in sedež upravljavca naprave ter lokacija naprave,
– opis dejavnosti, ki povzroča emisije toplogrednih plinov,
– opis in shematski prikaz naprave in njenih enot,
– opis zmogljivosti naprave in njenih enot ter
– opis izvajanja monitoringa emisij toplogrednih plinov,
če se ta izvaja.
(4) Podatki o dejavnosti iz drugega odstavka tega člena
so podrobni podatki o delovanju naprave in njenih emisijah toplogrednih plinov na mesečni ravni za obdobje od 1. januarja
2005 do 31. decembra 2008, in sicer:
1. podatki o porabi energije in proizvodnji izdelkov:
– navedba števila celic po posameznih vrstah celic,
– količina proizvedenega aluminija po posamezni vrsti
elektroliznih celic,
– količina proizvedenih izdelkov (skladno z nomenklaturo industrijskih proizvodov NIP-2009, ki jo objavlja Statistični
urad Republike Slovenije), in delež sekundarnega aluminija v
posameznih proizvodih,
– poraba električne energije za proizvodnjo in predelavo
aluminija po posameznih proizvedenih izdelkih in
– poraba goriva in energije za sekundarne procese predelave aluminija (npr. sekundarno taljenje, rafiniranje, valjanje, litje, homogenizacija in ekstruzija);
2. podatki o bilanci grafitnih anod:
– bilanca grafitnih anod (zaloge na začetku obdobja,
nakup, proizvodnja, poraba po posamezni vrsti celic, prodaja,
zaloge na koncu obdobja),
– poraba in vrsta goriva za proizvodnjo pečenih anod,
– količina proizvedenih zelenih anod,
– količina proizvedenih pečenih anod,
– vsebnost vodika v zelenih anodah,
– količina zbranega odpadnega katrana,
– poraba zasipnega kalciniranega petrolkoksa in
– vsebnost žvepla in pepela v zasipnem kalciniranem
petrolkoksu za proizvodnjo zelenih anod;
3. podatki o anodnih učinkih v skladu s smernicami za
izdelavo državnih evidenc toplogrednih plinov, ki jih je objavil
Mednarodni panel za spremembe podnebja, ustanovljen v
okviru Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi
podnebja (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 13/95) in
so dostopne na njegovi spletni strani (http://www.ipcc-nggip.
iges.or.jp), in sicer:
3.1. v primeru ugotavljanja anodnih učinkov z beleženjem prenapetosti podatki o:
– prenapetostnem koeficientu za tetraklormetan (OVC),
– prenapetosti anodnega učinka (AEO),
– tokovni učinkovitosti (CE),
– proizvodnji aluminija v posamezni vrsti elektroliznih
celic in
– razmerju med heksakloretanom in tetraklormetanom;
(razmerje je lahko privzeta vrednost);
3.2. v primeru ugotavljanja anodnih z beleženjem trajanja anodnega učinka podatki o:
– koeficientu za tetraklormetan (SCF4),
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– anodni učinek v minutah na celico-dan (AEM),
– proizvodnji aluminija (v posamezni vrsti celic) in
– razmerju med heksakloretanom in tetraklormetanom;
4. podatki o emisijah toplogrednih plinov, in sicer podatki o:
– emisijah ogljikovega dioksida zaradi proizvodnje in
porabe grafitnih anod,
– emisijah tetraklormetana in heksakloretana zaradi anodnih učinkov po posameznih vrstah celic,
– emisijah ogljikovega dioksida za sekundarne procese
predelave aluminija in
– drugih morebitnih emisijah toplogrednih plinov.
(4) Izračun emisij toplogrednih plinov mora biti izveden
v skladu z najmanj drugo zahtevnostno stopnjo iz smernic iz
3. točke prejšnjega odstavka.
(5) Upravljavec naprave mora ministrstvu sporočiti tudi
način ugotavljanja podatkov iz drugega in tretjega odstavka
tega člena.
3. člen
(1) Pravilnosti in resničnosti posredovanih podatkov iz
prejšnjega člena preverja ministrstvo.
(2) Za preverjanje pravilnosti in resničnosti podatkov iz
prejšnjega člena se smiselno uporablja predpis, ki ureja preverjanje poročila o emisijah toplogrednih plinov.
(3) Upravljavec naprave mora omogočiti ministrstvu na
njegovo zahtevo dostop do dokumentacije, ki je podlaga za
poslane podatke iz prejšnjega člena.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-30/2010
Ljubljana, dne 23. aprila 2010
EVA 2010-2511-0048
dr. Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor

USTAVNO SODIŠČE
1702.

Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe

Številka: Up-310/10-5
Datum: 2. 4. 2010

SKLEP
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus
ustavne pritožbe Draga Žureja, Nova Cerkev, Frančiške Melanšek, Celje, Slavice Kukovičič, Ljubečna, Martine Žlof, Šentjur, Roberta Bevca, Žalec, in Mirana Straška, Celje, ki jih
zastopa Marko Meznarič, odvetnik v Celju, na seji 2. aprila
2010

s k l e n i l:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani
št. I Ip 2667/2009 z dne 2. 12. 2009 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 2874 In 414/2009 z dne 4. 8. 2009
se ne sprejme.
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A.
1. Okrajno sodišče je zavrnilo predlog pritožnikov (v
izvršbi upnikov) za razveljavitev potrdila o pravnomočnosti
sklepa, s katerim je ugotovilo, da je izvršilni postopek ustavljen. Pojasnilo je, da je podlaga za razveljavitev neutemeljenih potrdil o pravnomočnosti tretji odstavek 42. člena Zakona
o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 93/07 in 28/09 – v nadaljevanju ZIZ).
Po mnenju sodišča je potrdilo dano neutemeljeno le tedaj, ko
je zoper odločbo pravočasno vloženo pravno sredstvo oziroma kadar odločba strankam ni bila vročena oziroma ni bila
vročena pravilno. V obravnavanem primeru naj bi bil sklep o
ustavitvi postopka pravilno vročen, zoper njega pa ni nobena
od strank vložila pritožbe. Višje sodišče je navedeni sklep
potrdilo. Navedlo je, da je datum potrdila o pravnomočnosti
res napačen, vendar to ne spremeni dejstva, da je bil sklep
o ustavitvi izvršilnega postopka v času vložitve predloga pritožnikov že pravnomočen. Ocenilo je, da je rok za pritožbo
zoper navedeni sklep začel teči z dnem učinkovanja odločbe
Ustavnega sodišča št. U-I-117/07 z dne 21. 6. 2007 (Uradni
list RS, št. 58/07 in OdlUS XVI, 64). Višje sodišče meni, da iz
Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) ne izhaja,
da bi lahko končna odločitev Ustavnega sodišča na sklep o
ustavitvi izvršilnega postopka neposredno vplivala, in sicer
tako, da bi preprečila njegovo pravnomočnost.
2. Pritožniki očitajo izpodbijanima sklepoma kršitev 22.,
23. in 33. člena Ustave. Sodišči naj bi ravnali tudi v nasprotju
z načeli pravne države iz 2. člena Ustave. Pritožniki navajajo, da jim je bila kršena pravica do izjave (22. člen Ustave),
ki mora biti zagotovljena tudi glede pomembnejših procesnih
odločitev, kot je prekinitev izvršilnega postopka na podlagi
sklepa Ustavnega sodišča št. U-I-117/07 z dne 20. 4. 2007
(Uradni list RS, št. 38/07 in OdlUS XVI, 64). Pritožniki naj
se ne bi mogli izjaviti o tej prekinitvi, ker sodišče ni izdalo
ustreznega sklepa. Izpodbijani odločitvi naj bi kršili pravico
pritožnikov iz 22. člena Ustave tudi zato, ker naj bi bili neprepričljivi in arbitrarni. Sodišče prve stopnje naj bi namreč
sklep o ustavitvi postopka »opravnomočilo« s 15. 5. 2007,
ko bi moral biti izvršilni postopek na podlagi navedenega
sklepa Ustavnega sodišča prekinjen. Višje sodišče naj bi
bilo v nasprotju samo s seboj, ko po eni strani priznava, da
na navedeni datum sklep o ustavitvi ni učinkoval, po drugi
strani pa s tem datumom potrjuje klavzulo o pravnomočnosti.
Pritožniki navajajo, da sta izpodbijana sklepa v nasprotju s
sodno prakso drugih sodišč, ki naj bi, ne glede na vložitev
pritožb zoper sklepe o ustavitvi izvršbe, neposredno na
podlagi 6. točke izreka odločbe Ustavnega sodišča št. U-I117/07 začela izdajati sklepe o nadaljevanju izvršb zoper
družbenike izbrisanih družb.
3. Ker naj bi pritožniki s pravnomočno ustavitvijo izvršilnega postopka, oprto na zakon, ki je bil zaradi protiustavnosti razveljavljen, izgubili pravico do izvršbe na podlagi pravnomočno pridobljenega izvršilnega naslova, naj bi jim bila
kršena tudi pravica do sodnega varstva iz prvega odstavka
23. člena Ustave. Pritožniki trdijo, da je prisilno poplačilo
njihovih terjatev iz delovnega razmerja onemogočilo prav
Višje sodišče, ki je s potrditvijo sklepa Okrajnega sodišča
preprečilo nadaljevanje izvršilnega postopka skladno z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-117/07. Do kršitve pravice
do sodnega varstva naj bi prišlo tudi zato, ker sodišče prve
stopnje še ni odločilo o predlogu pritožnikov za nadaljevanje izvršbe. Pritožniki očitajo sodiščema kršitev pravice do
zasebne lastnine iz 33. člena Ustave. Pri tem opozarjajo,
da so v času uveljavitve Zakona o spremembah Zakona
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o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 31/07
– v nadaljevanju ZFPPod-B) že imeli terjatve na podlagi
pravnomočnih sodb, za uveljavitev katerih so tekli izvršilni
postopki zoper družbenike izbrisane družbe. Sodišči naj bi
prisilno ustavili izvršilni postopek in s tem brez dopustnega
cilja grobo posegli v pridobljene in pričakovalne pravice pritožnikov kot upnikov izbrisane družbe. Pritožniki menijo, da
sta sodišči z neupoštevanjem odločitev Ustavnega sodišča
prekršili načela pravne države (2. člen Ustave).
B.
4. Pravica do enakega varstva pravic iz 22. člena
Ustave jamči tudi pravico do izjave, na podlagi katere mora
imeti oseba, katere pravice, dolžnosti ali pravni interesi so
predmet odločanja v sodnem postopku, ustrezne in zadostne
možnosti, da zavzame stališče tako glede dejanskih kot
glede pravnih vidikov zadeve. Stranka sodnega postopka
se ima praviloma pravico izjaviti pred sprejemom vsake
vsebinske odločitve o njenih pravicah in obveznostih. Ni pa
potrebno, da je pravica do izjave stranki zagotovljena tudi pri
vseh procesnih odločitvah, zlasti pri tistih procesnotehnične
narave, pač pa zadošča, da se lahko stranka izjavi pred
izdajo pomembnih procesnih odločitev.1 Ustavno sodišče
je že odločilo, da je lahko takšna pomembna procesna
odločitev tudi sklep o prekinitvi postopka.2 V navedenem
primeru sodišče tožniku ni omogočilo seznanitve z mnenjem
Republike Slovenije za uveljavljanje pravic in obveznosti v
postopku sukcesije. To mnenje je vplivalo na odločitev o
prekinitvi pravdnega postopka, ki je pomenila, da se postopek ne bo nadaljeval vse do dokončne odločitve o vprašanju
nasledstva po nekdanji zvezni državi, kar je bilo lahko tudi
nepredvidljivo dolgo obdobje.
5. V obravnavanem primeru pritožniki zatrjujejo, da bi
sodišče prve stopnje moralo izdati sklep o prekinitvi izvršilnega postopka na podlagi sklepa Ustavnega sodišča št. U-I117/07, da bi se lahko o tej prekinitvi izjavili. Sodišča morajo
zagotoviti spoštovanje pravice iz 22. člena Ustave pred
sprejemom lastne (v okoliščinah primera dovolj pomembne)
odločitve o prekinitvi sodnega postopka, v obravnavanem
primeru pa je vse začete izvršilne postopke proti družbenikom izbrisanih družb s 4. točko izreka sklepa Ustavnega sodišča št. U-I-117/07 na podlagi drugega odstavka 40. člena
ZUstS prekinilo Ustavno sodišče. Vprašanje, ali so morala
izvršilna sodišča v tem primeru izdajati deklaratorne sklepe
o prekinitvi postopkov, ni ustavno pomembno in sodi na
področje pravilne razlage ZIZ. Zato je očitek pritožnikov o
kršitvi pravice do izjave neutemeljen.
6. S tem, ko pritožniki trdijo, da sta izpodbijana sklepa
neprepričljiva in arbitrarna, jima očitajo, da sta očitno napačna. Če je odločitev sodišč očitno napačna, je podana kršitev
22. člena Ustave. Ta očitek pritožniki opirajo predvsem na
domnevno notranje neskladje obrazložitve sklepa Višjega
sodišča. Takega notranjega neskladja v izpodbijanem sklepu
ni. Višje sodišče je namreč pojasnilo, da je datum potrdila o
pravnomočnosti na sklepu o ustavitvi izvršbe res napačen,
vendar predlogu za razveljavitev potrdila kljub temu ni mogoče ugoditi, ker je sklep dejansko že postal pravnomočen –
čeprav pozneje, kot je to napačno štelo sodišče prve stopnje.
To stališče ne more biti očitno napačno.
7. Pritožniki nadalje očitajo sodiščema odstop od ustaljene in enotne sodne prakse. Iz 22. člena Ustave izhaja tudi
zahteva, da sodišče strank ne sme obravnavati tako, da bi
v posamezni zadevi samovoljno odločilo drugače, kot sicer
1 Sklep Ustavnega sodišča št. Up-131/00 z dne 30. 5. 2000
(OdlUS IX, 143).
2 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-108/00 z dne 20. 2. 2003
(Uradni list RS, št. 26/03 in OdlUS XII, 49).
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redno odloča v vsebinsko podobnih primerih. Za utemeljitev
obstoja kršitve je treba med drugim izkazati, da o nekem
vprašanju že obstaja ustaljena in enotna sodna praksa.
Pritožniki se v tej zvezi konkretizirano sklicujejo na le eno
sodno odločbo, ki so jo (sicer nepopolno) priložili ustavni
pritožbi.3 Z eno sodno odločbo sodišča nižje stopnje ni mogoče izkazati obstoja ustaljene in enotne sodne prakse. Zato
očitana kršitev 22. člena Ustave ni podana.
8. Pritožniki menijo, da so zaradi izpodbijanih odločitev
izgubili pravico do izvršbe na podlagi izvršilnega naslova.
Ker naj ne bi mogli več prisilno uveljaviti svojih terjatev iz
pravnomočnih sodb, naj bi sodišči posegli v njihove pridobljene in pričakovalne pravice. S tem naj bi jim bili kršeni
pravici iz prvega odstavka 23. člena in iz 33. člena Ustave.
Pravica do sodnega varstva nedvomno vsebuje tudi pravico
zahtevati, da se doseže izvršitev sodne odločbe, s katero je
sodišče odločilo o kakšni pravici ali obveznosti. Zato morajo
biti stranki, ki ji je bila v sporu s pravnomočno odločbo priznana pravica, dana možnost in sredstva, da to pravico tudi
dejansko uveljavi, čemur je prvenstveno namenjen izvršilni
postopek.4 Poleg tega imajo upniki izbrisanih družb s pravnomočnimi sodnimi odločbami t. i. pridobljene pravice, ki jih
varuje pravica do zasebne lastnine.
9. Navedeni očitki niso utemeljeni. Pritožniki sami navajajo, da sodišče prve stopnje še ni odločilo o njihovem
predlogu za nadaljevanje izvršbe. Z izpodbijanima sklepoma
sta sodišči odločili le o tem, da pritožniki ne morejo uspeti s
predlogom za razveljavitev potrdila o pravnomočnosti sklepa
o ustavitvi izvršilnega postopka, zoper katerega se niso niti
pritožili. Sodišče prve stopnje se (še) ni izreklo o vprašanju,
ali so pritožniki s pravnomočnostjo sklepa o ustavitvi izvršilnega postopka izgubili pravico do nadaljevanja izvršbe in do
sodne uveljavitve svojih terjatev. Pri odločanju o tem vprašanju bo moralo upoštevati posebno pravno naravo sklepa o
ustavitvi izvršbe v konkretnem primeru. Iz (razveljavljenega)
prvega odstavka 4. člena ZFPPod-B jasno izhaja, da je do
ustavitve izvršilnih postopkov prišlo neposredno na podlagi
zakona, sklepi, ki so jih o tem po uradni dolžnosti po drugem
odstavku istega člena izdajala sodišča, pa so bili le deklaratorni.5 Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-117/07 odločilo,
da se do njegove končne odločitve o vloženih zahtevah in
pobudah zadrži izvrševanje ZFPPod-B in da v tem času
ustavitve postopkov iz prvega odstavka 4. člena ZFPPod-B
nimajo pravnih učinkov, pač pa so ti postopki prekinjeni. Z
odločbo št. U-I-117/07 je kasneje Ustavno sodišče zakonsko
podlago za ustavitev postopkov proti družbenikom izbrisanih
družb (katere učinkovanje je bilo zadržano) razveljavilo in
odločilo, da se (med drugim) vsi prekinjeni izvršilni postopki,
začeti zoper njih pred uveljavitvijo ZFPPod-B, nadaljujejo in
končajo po določbah Zakona o finančnem poslovanju podjetij
3 Pritožniki so priložili le eno stran sklepa Okrajnega sodišča
v Celju, iz katere je razvidno, da je to sodišče po izdaji odločbe
Ustavnega sodišča št. U-I-117/07 nadaljevalo izvršilni postopek,
čeprav je pritožbo proti sklepu o ustavitvi izvršilnega postopka
zavrglo, ker je bila prepozna.
4 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-181/99 z dne 18. 12.
2002 (Uradni list RS, št. 7/03 in OdlUS XI, 292).
5 Tako tudi Ustavno sodišče v 12. točki sklepa št. U-I117/07.
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(Uradni list RS, št. 54/99 in 110/99 – ZFPPod). Iz navedenega izhaja, da pravnomočnost morebitnih deklaratornih
sklepov o ustavitvi izvršilnega postopka, izdanih na podlagi razveljavljenega drugega odstavka 4. člena ZFPPod-B,
sama po sebi ne more preprečiti nadaljevanja izvršb, ki ga
je odredilo Ustavno sodišče, katerega odločbe so obvezne
(tretji odstavek 1. člena ZUstS). Pritožnikom torej ni uspelo
utemeljiti zatrjevanih kršitev prvega odstavka 23. člena in
33. člena Ustave.
10. Očitka pritožnikov o kršitvi 2. člena Ustave Ustavno
sodišče ni presojalo, ker ne gre za očitek o kršitvi človekove
pravice ali temeljne svoboščine (prvi odstavek 50. člena
ZUstS).
11. Glede na navedeno senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker zatrjevane kršitve človekovih pravic ali
temeljnih svoboščin niso podane.
C.
12. Senat je sprejel ta sklep na podlagi prve alineje
drugega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje drugega
odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni
list RS, št. 86/07) v sestavi: predsednik senata Jan Zobec ter
člana mag. Marija Krisper Kramberger in Jože Tratnik. Sklep
je sprejel soglasno.
Jan Zobec l.r.
Predsednik senata

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1703.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o izdaji
diplom in potrdil o izobraževanju

Na podlagi 31. člena Statuta Fakultete za informacijske
študije v Novem mestu (Uradni list RS, št. 117/08) je Senat
fakultete na 20. seji dne 17. 3. 2010 sprejel

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o izdaji diplom in potrdil
o izobraževanju
1. člen
Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju, ki ga je
sprejel Senat Fakultete za informacijske študije v Novem mestu
na dopisni seji dne 26. 10. 2009 in je bil objavljen v Uradnem
listu št. 95/09 z dne 29. 11. 2009, se spremeni tako, da se
spremeni priloga – vzorec: Diploma – magister družboslovne
informatike (MAG).
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
dekan Fakultete za informacijske študije
v Novem mestu
doc. dr. Janez Povh l.r.
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Priloga:
Diploma – magister družboslovne informatike (MAG)
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OBČINE
KANAL
1704.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Kanal ob Soči za leto 2009

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99 s spremembami) in Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave PN, št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS, št. 70/07 in
51/08) je občinski svet na 31. redni seji dne 15. 4. 2010 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna
Občine Kanal ob Soči za leto 2009

2. člen
Zaključni račun proračuna za leto 2009 izkazuje:

70

71

72

73
74

II.
40

41

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE (730)
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

43

III.

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kanal ob
Soči za leto 2009.

A.
I.

42

B.
75
44

v EUR
7.263.060
5.867.123
4.186.576
3.519.647
566.331
100.598
1.680.547
1.483.544
789
1.361
35.818
159.035
14.866
5.800
9.066
19.000
19.000
1.362.071
835.138
526.933
7.413.897
2.027.755
394.308
64.033
1.560.770
4.644
4.000
2.386.246
52.671
553.681

C.
50
55
IX.
X.
XI.
XII.

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II‑I.)
(skupaj odhodki minus skupaj prihodki)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.–V.)
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
550 Odplačila domačega dolga
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.‑IX=‑III.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
Ostanek sredstev na računih občine in KS
na dan 31. 12. 2009

579.435
1.200.459
2.732.148
2.732.148
267.748
161.950
105.798
150.837

0
0
0
0
3.367
3.367
–154.204
–3.367
150.837
769.695
615.491

3. člen
Ostanek sredstev na računih Občine Kanal ob Soči in
krajevnih skupnosti na dan 31. 12. 2009 v višini 615.491 €
se vključi v proračun Občine Kanal ob Soči za leto 2010 in se
nameni za dokončanje programov iz leta 2009, za investicije za
leto 2010 in kritje tekočih obveznosti proračuna za leto 2010.
4. člen
Na dan 31. 12. 2009 znašajo sredstva proračunske rezerve 69.046 €.
5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 4103-0002/2010
Kanal ob Soči, dne 15. aprila 2010
Župan
Občine Kanal ob Soči
Andrej Maffi l.r.

1705.

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

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09),
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3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94,
8/96, 18/98 – odl. US, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr.
in 65/09 – popr.) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči
(Uradne objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06, in Uradni list
RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči
na seji dne 15. 4. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda
Osnovna šola Kanal
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola
Kanal (Uradno glasilo – Primorske novice, št. 4/97, 39/05 ter
Uradni list RS, št. 4/08 in 76/08, v nadaljevanju: Odlok) se
spremeni 11. člen tako, da se glasi:
»Zavod upravlja 11‑članski svet zavoda, ki ga sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine
Kanal ob Soči.
Predstavnike staršev izvoli svet staršev izmed svojih članov tako, da imajo:
– 2 predstavnika starši, katerih otroci obiskujejo osnovno
šolo,
– 1 predstavnika starši, katerih otroci obiskujejo vrtec.
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci na tajnih in
neposrednih volitvah tako, da imajo:
– strokovni delavci šole in podružnic 2 predstavnika,
– strokovni delavci vrtca Kanal in vrtca Kal nad Kanalom
2 predstavnika,
– administrativno‑računovodski in tehnični delavci 1 predstavnika.
Svet zavoda se lahko konstituira, ko so imenovani oziroma izvoljeni vsi predstavniki.
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta.
Člani sveta zavoda so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.
Osebe, ki opravljajo funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja, v javnem vzgojno‑izobraževalnem zavodu ne
morejo voliti in biti izvoljeni oziroma imenovani v svet zavoda.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan
s statusom otroka.«
2. člen
Spremeni se 34. člen Odloka tako, da se glasi:
»Za izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen,
daje ustanovitelj zavodu v upravljanje naslednje nepremično
stvarno premoženje:
– stavba osnovne šole in vrtca Kanal s funkcionalnimi
površinami,
– Športna dvorana Kanal in zunanje športne površine ob
osnovni šoli Kanal,
– prostori vrtca Kal nad Kanalom s funkcionalnimi površinami.
Zavodu se daje v upravljanje tudi premično stvarno premoženje v zgoraj navedenih stavbah, katerih lastnik je ustanovitelj.
Zavod je dolžan uporabljati premoženje, ki je last ustanovitelja in ga ima zavod v upravljanju, ter drugo premoženje s
skrbnostjo dobrega gospodarja. Za upravljanje s premoženjem
je zavod odgovoren ustanovitelju.
Premoženje s katerim upravlja javni zavod je last Občine
Kanal ob Soči.
Javni zavod upravlja s premoženjem v skladu s pogodbo,
s katero je bilo premoženje preneseno v upravljanje javnemu
zavodu.
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Javni zavod lahko v skladu z veljavnimi predpisi daje v
uporabo stvarno premoženje v času, ko ga sam ne potrebuje
za izvajanje svoje dejavnosti.«
3. člen
Ta Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0144-0002/2010-1
Kanal ob Soči, dne 15. aprila 2010
Župan
Občine Kanal ob Soči
Andrej Maffi l.r.

KRANJ
1706.

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne
Občine Kranj za leto 2009

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in
99. in 111. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS,
št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 36. seji dne 21. 4.
2010 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna
Mestne Občine Kranj za leto 2009
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2009, ki zajema vse prihodke in druge
prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.
2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki
proračuna Mestne občine Kranj so bili v letu 2009 realizirani v
naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
KONTO/OPIS
Realizacija
2009
v EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 44.821.208
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
39.013.064
70
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
33.399.939
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 25.264.307
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
7.027.476
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
1.108.156
71
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
5.613.125
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
2.621.626
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
16.524
712 DENARNE KAZNI
282.536
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
172.013
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
2.520.426
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 1.484.901
720 PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
1.037.388

Uradni list Republike Slovenije

73

74

II.
40

41

42

43

III.
B.
75

44

VI.

722 PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA
PREMOŽENJA
PREJETE DONACIJE (730+731)
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
TRANSFERNI PRIHODKI
740 TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ
741 PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
409 SREDSTVA, IZLOČENA
V REZERVE
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
410 SUBVENCIJE
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZAC. IN USTANOVAM
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
430 INVESTICIJSKI TRANSFER
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (SKUPAJ
PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
750 PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
751 PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
752 KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
440 DANA POSOJILA
441 POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV. – V.)

Št.

VII.
447.512
12.958
12.958

C.
50

4.310.285

55

1.060.691

X.
XI.

3.249.594
49.691.347
12.574.797
2.408.300
391.858
9.039.738
180.902
554.000
18.222.421
895.627
7.784.586
1.555.402
7.986.806
14.902.036
14.902.036
3.992.093

2.710.495
1.281.598
–4.870.139
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SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
PRIHODKI MINUS ODHODKI TER
SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL
(I.+IV.)‑(II.+V.)
RAČUN FINANCIRANJA
VIII. ZADOLŽEVANJE (500)
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
IX. ODPLAČILA DOLGA (550)
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.‑IX.)
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB
KONCU PRETEKLEGA LETA
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE
IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA

Stran
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–4.530.759
4.600.000
4.600.000
260.000
260.000
4.340.000
–190.759
3.871.775
0

3. člen
Podatki iz konsolidirane bilance stanja, ki v aktivi in pasivi
izkazujejo vrednost sredstev in virov v višini 267.552.220 €, so
priloga tega odloka.
4. člen
Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2009
v višini 331.995 € se prenese med sredstva proračunske rezerve v letu 2010.
5. člen
Neporabljena sredstva proračunskega stanovanjskega
sklada na dan 31. 12. 2009 v višini 134.467 € se prenesejo med
sredstva proračunskega stanovanjskega sklada v letu 2010.
6. člen
Neporabljena sredstva proračunskega sklada CERO na
dan 31. 12. 2009 v višini 73.124 € se prenesejo med sredstva
proračunskega sklada CERO v letu 2010.
7. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov zaključnega računa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2009 je priloga tega odloka.
Priloga odloka sta tudi račun financiranja in račun finančnih
terjatev in naložb Mestne občine Kranj za leto 2009.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0139/2007-72
Kranj, dne 21. aprila 2010
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne

339.380

zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Stane Štraus l.r.

227.298

112.082
0

1707.

339.380

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod
za turizem Kranj

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98 in 36/00 in 127/06), 19. člena
Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04)
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in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS,
št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 36. seji dne 21. 4.
2010 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem
Kranj
I. UVODNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom ustanavlja Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, Kranj, (v nadaljevanju: ustanovitelj), javni zavod »Zavod
za turizem Kranj« (v nadaljevanju: zavod).
Namen ustanovitve zavoda je doseganje usklajene, kakovostne in celovite turistične ponudbe, izkoriščanje naravnih
danosti in etnoloških ter kulturnih posebnosti območja, ter
promocija in spodbujanje razvoja turizma na območju Mestne
občine Kranj.
II. NAZIV IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Ime zavoda je: Zavod za turizem Kranj.
Sedež zavoda je: Glavni trg 2, Kranj.
Sestavni del imena sta tudi znak in grafična oblika imena,
ki sta natančno opredeljena v statutu zavoda.
III. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU
3. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu
samostojno v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register, z
omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne more
sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s
katerimi lahko razpolaga.
Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s
sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanovitelja.
Premoženje, s katerim zavod upravlja, je last ustanovitelja. S premičnim in nepremičnim premoženjem upravlja zavod
samostojno. V primeru odtujitve nepremičnine pa samo po
predhodnem soglasju ustanovitelja.
IV. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI
ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN ZAVODA
4. člen
Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja ustanovitelj
do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanovitelja za delovanje zavoda.
Svet Mestne občine Kranj ima v imenu ustanovitelja do
zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– daje soglasje k imenovanju direktorja,
– imenuje predstavnike ustanovitelja v svet zavoda,
– na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta
zavoda odloča o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov
nad odhodki in načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja,
– daje soglasje k statutu zavoda.
Župan ima v imenu ustanovitelja naslednje pravice in
obveznosti:
– ugotavlja skladnost programov dela zavoda z usmeritvami ustanovitelja,

Uradni list Republike Slovenije
– daje soglasje k notranji organizaciji in aktu o sistemizaciji, če ni z zakonom drugače določeno,
– sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja zavodu opravljanje osnovne dejavnosti,
– opravlja druge zadeve, vezane na ustanoviteljstvo in
opravljanje dejavnosti.
V. DEJAVNOST ZAVODA
5. člen
Dejavnosti zavoda so:
– raziskovanje in analiziranje trga na področju turizma,
– oblikovanje celovite turistične ponudbe na območju
Mestne občine Kranj,
– koordiniranje subjektov na področju turizma in drugih
subjektov ter vodenje registra turističnih aktivnosti,
– informacijska turistična dejavnost,
– spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja,
– trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega
območja,
– razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture,
– razvoj in vzdrževanje javnih površin namenjenih turistom,
– organizacija in izvajanje prireditev,
– ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za
pozitiven odnos do turizma,
– izvajanje lokalne turistične vodniške službe,
– upravljanje z nepremičninami in premičninami,
– druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno
nudijo turistom.
Zavod opravlja tudi druge posle, ki so potrebni za njegov
obstoj in za opravljanje dejavnosti.
6. člen
Za izvajanje dejavnosti iz prejšnjega člena opravlja zavod
naloge, ki po standardni klasifikaciji dejavnosti sodijo v naslednje šifre kategorij in deskriptorjev:
G46.190
G47.190
G47.610
G47.621
G47.622
G47.630
G47.650
G47.782
G47.789
G47.810
G47.820
G47.890
G47.910
G47.990
H49.391
I55.201

Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
živili, pijačami in tobačnimi izdelki
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s
tekstilijami in obutvijo
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
drugim blagom
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
stojnic in tržnic
Medkrajevni in drug cestni potniški promet
Počitniški domovi in letovišča
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I55.202
I55.203
I55.204
I55.209
I55.300
I55.900
I56.102
I56.104
I56.210
I56.290
I56.300
J58.110
J58.130
J58.140
J58.190
J59.110
J59.120
J59.130
J59.200
J62.030
J62.090
J63.110
J63.120
J63.910
J63.990
L68.200
L68.320
M70.210
M70.220
M72.200
M73.110
M73.120
M73.200
M74.100
M74.200
M74.300
M74.900
N77.210
N77.290
N77.330
N77.340
N77.390
N77.400
N79.110
N79.120
N79.900

Turistične kmetije s sobami
Oddajanje zasebnih sob gostom
Planinski domovi in mladinska prenočišča
Druge nastanitve za krajši čas
Dejavnost avtokampov, taborov
Dejavnost dijaških in študentskih domov ter
druge nastanitve
Okrepčevalnice in podobni obrati
Začasni gostinski obrati
Priložnostna priprava in dostava jedi
Druga oskrba z jedmi
Strežba pijač
Izdajanje knjig
Izdajanje časopisov
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih
oddaj
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih
oddaj
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Dejavnost tiskovnih agencij
Drugo informiranje
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
Dejavnost stikov z javnostjo
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
Dejavnost oglaševalskih agencij
Posredovanje oglaševalskega prostora
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
Fotografska dejavnost
Prevajanje in tolmačenje
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti
Dajanje športne opreme v najem in zakup
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem
in zakup
Dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup
Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
sredstev v najem in zakup
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine
v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
Dejavnost potovalnih agencij
Dejavnost organizatorjev potovanj
Rezervacije in druge s potovanji povezane
dejavnosti
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N82.110
N82.190

Nudenje celovitih pisarniških storitev
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
N82.200 Dejavnost klicnih centrov
N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N82.920 Pakiranje
N82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
za poslovanje
P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
P85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Q88.910 Dnevno varstvo otrok
R90.010 Umetniško uprizarjanje
R90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R90.030 Umetniško ustvarjanje
R90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R91.011 Dejavnost knjižnic
R91.012 Dejavnost arhivov
R91.020 Dejavnost muzejev
R91.030 Varstvo kulturne dediščine
R91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo
naravnih vrednot
R92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
R93.190 Druge športne dejavnosti
R93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
S94.120 Dejavnost strokovnih združenj
S94.990 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij.
Zavod lahko spremeni dejavnost le ob soglasju ustanovitelja.
Med dejavnosti, ki jih zavod lahko tudi prodaja na trgu
(tržna dejavnost), se štejejo oddajanje prostora na prireditvah,
oddajanje nepremičnin in premičnin, gostinska dejavnost, dejavnost trgovine, organizacija, izvedba programov in projektov
za druge pravne in fizične osebe in agencijska dejavnost.
VI. ORGANI ZAVODA
7. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet.
Za opravljanje finančnih, administrativnih in drugih strokovno tehničnih opravil se v zavodu lahko organizira strokovna
služba. Podrobnejša organizacija zavoda se določi s statutom
zavoda.
VII. SVET ZAVODA
8. člen
Svet zavoda sestavlja sedem članov, in sicer:
– pet predstavnikov ustanovitelja,
– en predstavnik delavcev zavoda,
– en predstavnik zainteresirane javnosti.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Svet Mestne občine
Kranj.
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Predstavnika delavcev zavoda izvolijo zaposleni zavoda
na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve so veljavne, če se jih
udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljen je kandidat,
ki dobi večino glasov delavcev, ki so volili. V primeru, da dobita
dva kandidata enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo
delovno dobo v zavodu.
Predstavnika zainteresirane javnosti imenujejo vsaj eno
leto pred imenovanjem aktivna turistična društva in njihove zveze
s sedežem na območju Mestne občine Kranj. Kot aktivna turistična društva in njihove zveze s sedežem na območju Mestne občine Kranj se štejejo tisti, ki so v obdobju enega leta izvedli vsaj tri
turistične projekte, vpisane v registru turističnih aktivnosti.
Podrobnejši postopek imenovanja predstavnika delavcev
in predstavnika zainteresirane javnosti se določi s splošnim
aktom zavoda.
Svet zavoda je konstituiran na 1. seji in lahko opravlja
svoje delo, ko so imenovani vsaj štirje člani sveta zavoda.
9. člen
Delo sveta zavoda vodi predsednik sveta, ki ga izmed
sebe izberejo člani sveta zavoda na prvi seji.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in začne teči z
dnem prve seje sveta zavoda. Člani sveta zavoda so po poteku
mandata lahko ponovno imenovani.
10. člen
Svet zavoda ima poleg pristojnosti, določenih z zakonom
in drugimi akti, še naslednje naloge:
– po predhodnem soglasju ustanovitelja sprejme statut
zavoda,
– sprejema druge splošne akte zavoda,
– sprejema letni program dela,
– sprejema letni finančni načrt,
– sprejema letno poročilo,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
– ustanovitelju predlaga spremembo dejavnosti,
– po predhodnem soglasju ustanovitelja odloča o najemanju posojil,
– opravlja druge, z zakonom, tem odlokom ali statutom
določene pristojnosti in naloge.
11. člen
Način dela sveta zavoda se določi s statutom oziroma s
poslovnikom.
O vprašanjih, ki niso urejena s statutom oziroma s poslovnikom, odloča predsednik svet zavoda.
VIII. DIREKTOR
12. člen
Direktor je poslovodni organ zavoda.
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod v okviru dejavnosti, za katero je
zavod registriran, ter odgovarja za zakonitost, gospodarnost in
strokovnost dela zavoda.
Direktor je za svoje delo odgovoren svetu zavoda in
ustanovitelju.
13. člen
Za direktorja je lahko imenovan tisti, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem oziroma II. stopnjo po bolonjskem programu,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih,
– ima delovne izkušnje na področju turizma,
– ima organizacijske sposobnosti, kar dokazuje s svojim
preteklim delom,
– izkazuje znanje enega od svetovnih jezikov na višji
ravni,
– izkazuje znanje uporabe informacijskih tehnologij,
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– izpolnjuje ostale pogoje v skladu z zakonom,
– predloži program dela za mandatno obdobje in vizijo
razvoja turizma v Mestni občini Kranj.
Direktorja imenuje svet zavoda z večino glasov vseh
članov na podlagi javnega razpisa. Svet zavoda mora pred imenovanjem direktorja pridobiti soglasje ustanovitelja. Če ustanovitelj ne odgovori v roku 90 dni po prejemu zahteve, se šteje, da
je bilo podano pozitivno soglasje. Na podlagi akta o imenovanju
direktorja podpiše z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta
njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene
za določen čas, za čas trajanja mandata.
Postopek javnega razpisa, pogoji, način imenovanja in razrešitve direktorja, se natančneje določijo s statutom zavoda.
Naloge, pooblastila in odgovornost direktorja podrobneje
določa statut zavoda.
14. člen
Mandat direktorja traja štiri leta. Direktor je lahko ponovno
imenovan.
IX. STROKOVNI SVET
15. člen
Za obravnavanje vprašanj in predlaganje rešitev s področja
strokovnega in programskega dela ima zavod strokovni svet.
Strokovni svet je kolegijski organ, ki ga sestavljajo strokovnjaki s področja dela zavoda. Strokovni svet imenuje svet
zavoda na predlog direktorja.
Strokovni svet šteje najmanj pet in največ devet članov.
16. člen
Pristojnosti, način dela, način imenovanja in trajanje
mandata članov strokovnega sveta se natančneje določijo s
statutom zavoda.
X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
17. člen
Zavod ima statut, ki ga po predhodnem soglasju ustanovitelja sprejme svet zavoda.
S statutom se ureja organizacija zavoda, organi, njihove
pristojnosti, način odločanja ter druga vprašanja, pomembna
za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z
zakonom in tem odlokom.
Zavod ima tudi druge splošne akte, s katerimi ureja vprašanja, pomembna za delo in poslovanje, v skladu s statutom
in zakonom.
Druge splošne akte sprejema direktor zavoda samostojno, če statut za posamične splošne akte ne določa drugače.
XI. SREDSTVA IN PREMOŽENJE ZAVODA
18. člen
Sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda zagotovi
ustanovitelj.
19. člen
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo na osnovi letnega
programa dela:
– z lastnimi prihodki (plačila za blago in storitve),
– s proračunskimi sredstvi ustanovitelja,
– s sredstvi proračuna Republike Slovenije,
– s sredstvi iz naslova javnih razpisov pristojnih ministrstev in drugih razpisov,
– z darili, volili in dotacijami,
– z drugimi viri.
20. člen
Zavod upravlja na podlagi ustreznega sklepa Sveta Mestne
občine Kranj s poslovnim prostorom v poslovno stanovanjskem
objektu na Glavnem trgu 2 v Kranju, stoječem na zemljišču par-
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celna številka 11 k.o. Kranj, stanovanjska stavba v izmeri 470 m2,
dvorišče v izmeri 77 m2, vpisanem v vložni številki 329 k.o. Kranj,
v izmeri 350,4 m2, ki obsega naslednje prostore:
– klet v skupni izmeri 43,3 m2,
– pritličje v skupni izmeri 229,9 m2,
– prvo nadstropje v skupni izmeri 77,2 m2.
Zavod upravlja tudi z vso opremo, ki je v zgoraj navedenem poslovnem prostoru.
XII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD
ODHODKI IN NAČIN POKRIVANJA PRIMANJKLJAJA
21. člen
Zavod samostojno gospodari s prihodki, ki jih ustvari s
povračilom za storitve, ki jih opravlja, ter z drugimi lastnimi
prihodki.
22. člen
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in o načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja na
podlagi sanacijskega načrta odloča ustanovitelj na predlog
direktorja po predhodnem soglasju sveta zavoda.
23. člen
O načinu pokrivanja primanjkljaja oziroma zagotovitve
manjkajočih sredstev odloča ustanovitelj zavoda na podlagi
sanacijskega načrta za pokrivanje primanjkljaja.
XIII. STATUSNE SPREMEMBE IN PRENEHANJE ZAVODA
24. člen
Zavod je ustanovljen za nedoločen čas in preneha iz razlogov, določenih v zakonu, ali na podlagi sklepa ustanovitelja.
25. člen
Na podlagi tega odloka je direktor javnega zavoda Zavod
za turizem Kranj v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega
odloka dolžan izpeljati vse potrebne postopke za uskladitev
statusno‑pravne ureditve zavoda s tem odlokom in poskrbeti
za vpis statusno‑pravnih sprememb v sodni register.

Št.

27. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
spremembah Odloka o ustanovitvi Lokalne turistične organizacije Kokra (Uradni list RS, št. 98/05 in 40/06).
28. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 014-4/2010-46/06
Kranj, dne 22. aprila 2010
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Stane Štraus l.r.
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MISLINJA
1708.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Mislinja za leto 2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/94, 20/95, 63/95,
73/95, 9/96, 44/96, 26/97, 10/98, 68/98 in 74/98), 98. členom
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT‑B, 127/06 – ZJZP
in 14/07 – ZSPDPO), 13. člena Zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94, 56/98, 123/06) in 20. člena Statuta
Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo,
115/00, 60/02, 114/02 in 43/07) je Občinski svet Občine Mislinja
na 28. seji dne 15. 4. 2010 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna
Občine Mislinja za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mislinja za
leto 2009.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu za
leto 2009 so naslednji:
I.
70
700
703

XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Svet zavoda sprejme statut zavoda najpozneje v roku treh
mesecev po uveljavitvi tega odloka. Z dnevom veljavnosti novega
statuta zavoda preneha veljavnost dosedanjega statuta zavoda.
Z dnem uveljavitve tega odloka nadaljujeta z delom dosedanji direktor in svet zavoda do izteka mandata, za katerega
sta bila imenovana.
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704

71
710

711
712
713

714
72
720

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
(700+701+702+703+704+705+706)
DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK
7000 Dohodnina
DAVKI NA PREMOŽENJE
7030 Davki na nepremičnine
7031 Davki na nepremičnine
7032 Davki na dediščine in darila
7033 Davki na promet nepremičnin
in na finančno premoženje
DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
7044 Davki na posebne storitve
7047 Drugi davki na uporabo blaga
in storitev
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+712+714)
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI
OD PREMOŽENJA
7102 Prihodki od obresti
7103 Prihodki od premoženja
TAKSE IN PRISTOJBINE
7111 Upravne takse
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
7120 Globe in druge denarne kazni
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
7141 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV
7200 Prihodki od prodaje stanovanjskih
objektov in stanovanj – kupnine

v evrih
4.271.731
3.204.208
2.925.990
2.616.185
2.616.185
132.044
99.510
29
6.765
25.740
177.761
1.037
176.724
278.218
161.433
14.448
146.985
3.970
3.970
3.497
3.497
501
501
108.817
108.817
989
989
989
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74
740

741

II.
40
400
401
402

403
409
41
410

411

412

413
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7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev
7202 Prihodki od prodaje opreme
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
TRANSFERNI PRIHODKI
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNI INSTITUCIJ
7400 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna
7401 Prejete sredstva iz proračunov lokalnih
skupnosti
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA
PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE
7413 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije za kohezijsko politiko
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+404+409)
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve
in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževanje
4026 Najemnine in zakupnine
4027 Kazni in odškodnine
4028 Davek na izplačane plače
4029 Drugi operativni stroški
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+412+413+414)
SUBVENCIJE
4100 Subvencije javnim podjetjem
4102 Subvencije privatnim podjetjem
in zasebnikom
TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
4110 Transferi nezaposlenim
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila
4112 Transferi za zagotavljanje socialne
varnosti
4113 Transferi vojnim invalidom, vojnim
veteranom in žrtvam nasilja
4117 Štipendije
4119 Drugi transferi posameznikom
TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
4120 Tekoči transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
(4130+4131+4132+4133)
4130 Tekoči transferi občinam

Uradni list Republike Slovenije
0
0
0
0
0
1.066.534

42
420

690.338
670.228
20.110
376.196
376.196
3.841.177

43
431

1.002.941
143.780
22.823
820.865
131.501
363
71.143
8.852
1.619
440.115
9.459
0
0
157.813
669
14.804
1.259.310
26.673
0

432

III.
B.
IV.
75
751

26.673
592.340
0
6.240

V.
440
441

9.367
0
0
576.733
176.105
176.105
464.192
15.603

VI.
C.
VII.
50
500
VIII.
55

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega
zavarovanja
4132 Tekoči transferi v javne sklade
4133 Tekoči transferi v javne zavode
INVESTICIJSKI ODHODKI
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
4200 Nakup zgradb in prostorov
4201 Nakup prevoznih sredstev
4202 Nakup opreme
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
4204 Novogradnje, rekonstrukcije
in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
4207 Nakup nematerialnega premoženja
4208 Študije o izvedljivosti projektov
in projektna dokumentacija
INVESTICIJSKI TRANSFERI
INVEST. TRANSF. PRAVN. IN FIZIČN.
OSEB., KI NISO PRORAČ. UPORABNIKI
4310 Investicijski transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
4311 Investicijsii transfer javnim podjetjem
in družbam, ki so v lasti države ali občine
4320 Investicijski transferi drugim ravnem
države
4314 Investicijski transfer posameznikom
in zasebnikom
INVEST. TRANSF. PRORAČ.
UPORABNIKOM
4320 Investicijski transferi občinam
4323 Investicijski transferi javnim zavodom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.‑II.)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS ODHODKI)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo
kapitalskih deležev v finančnih institucijah
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
DANA POSOJILA
4400 Dana posojila posameznikom
Povečanje kapitalskih deležev in finančnih
naložb
4412 Povečanje kapitalskih deležev
v privatnih podjetjih
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.‑V)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500+501)
ZADOLŽEVANJE
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
ODPLAČILA DOLGA

34.844
14.037
399.708
1.546.059
1.546.059
73.035
1.082
47.068
0
1.297.137
46.191
0
0
81.546
32.867
32.867
32.813
0
0
54
0
0
0
430.554

0
0

0
0
9.118
9.118
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550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA
5501 Odplačilo kreditov poslovnim bankam
5503 Odplačilo kreditov drugim domačim
kreditodajalcem
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.‑IX)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

Št.

9.118
7.319
1.799
421.436
–9.118
430.554
121.533

3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in
naložb ter račun financiranja proračuna Občine Mislinja za leto
2009 so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/2010
Mislinja, dne 19. aprila 2010
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

RADEČE
1709.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev sprememb in dopolnitev
prostorsko ureditvenih pogojev Občine Laško
za Občino Radeče

Na podlagi 57. člena in v povezavi s četrtim in sedmim odstavkom 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni
list RS, št. 33/07, 108/09) župan Občine Radeče sprejme

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih
pogojev Občine Laško za Občino Radeče
(v nadaljevanju: SDSDPUP)
1.0 Ocena stanja in razlogi za pripravo SDSDPUP
Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine
Laško je bil objavljen v Uradnem listu SRS, št. 35/87, njegove
spremembe pa v Uradnem listu SRS, št. 8/90, 35/90 in 43/90.
Po osamosvojitvi Občine Radeče so bile sprejete Spremembe
in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev Občine Laško za
Občino Radeče in objavljene v Uradnem listu RS, št. 80/01 (v
nadaljevanju: SDPUP).
Občina Radeče je investitor izgradnje novega otroškega
vrtca, ki je lociran znotraj že pozidanega šolskega kompleksa v
naselju Radeče, kjer je veljaven SDPUP. V idejnem projektu za
gradnjo novega Vrtca Čira Čara Radeče je oblikovanje stavbe
zasnovano na sodoben način z ravno streho, ki najbolj ustreza lokaciji, kot neutralna oblika znotraj obstoječih dvokapnih
in enokapnih streh različnih naklonov in ki zmanjšuje višino
stavbe ter omogoča osvetlitev in osončenost ostalih šolskih
stavb. Obstoječi, veljavni SDPUP ne dovoljuje gradnje stavb
z ravnimi strehami, temveč le dvokapne strehe. Nov občinski
prostorski načrt, ki bo s svojimi prostorsko izvedbenimi pogoji
podal večje možnosti oblikovanja objektov, še ni sprejet, zato
se je Občina Radeče odločila za izvedbo postopka spremembe
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obstoječega SDPUP, ki bo omogočil gradnjo novega objekta
vrtca z ravno streho.
2.0 Območje SDSDPUP
SDSDPUP se nanašajo le na oblikovanje strehe na parc.
št. 199/12, k.o. 1862 – Radeče, ki je znotraj obstoječe pozidave
šolskega kompleksa, na južni strani naselja Radeče.
Skupna površina SDSDPUP je cca 0,2 ha.
3.0 Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za SDSDPUP se pridobijo na podlagi
analize lokacije v sklopu izdelave idejnega projekta za gradnjo
novega Vrtca Čira Čara Radeče.
Izdelovalca SDSDPUP, ki je registriran za opravljanje
dejavnosti prostorskega načrtovanja, bo izbral naročnik SDSDPUP.
4.0 Roki za pripravo SDSDPUP in njegovih posameznih faz
Rok
izdelave

Faza
Sklep o začetku priprave SDSDPUP in objava Sklepa

maj, 2010

Dopolnjeni osnutek SDSDPUP maj, 2010

Nosilec
Občina
Izdelovalec

Javno naznanilo javne
razgrnitve in javne obravnave
SDSDPUP

maj, 2010

Občina

Javna razgrnitev in javna
obravnava

maj, junij,
2010

Občina

Stališča do pripomb

junij, 2010

Izdelovalec,
Občina

Obvestilo lastnikom o stališčih
do njihovih pripomb

junij, 2010

Občina

Predlog za sprejem

junij, 2010

Izdelovalec

Sprejem na občinskem svetu

junij, julij,
2010

Občina

Objava odloka o SDSDPUP v
Ur. listu RS

julij, 2010

Občina

5.0 Nosilci urejanja prostora
SDSDPUP se nanašajo le na oblikovanje strehe na
lokaciji bodočega vrtca, ki ni znotraj niti v bližini varovanih
območij kulturne dediščine ali naravnih vrednot in prav tako
ni znotraj ali v bližini varovalnih pasov gospodarske javne
infrastrukture. Zaradi tega pri pripravi SDSDPUP ni potrebno
sodelovanje nosilcev urejanja prostora, oziroma ni potrebno pridobiti smernice za načrtovanje in mnenja na predlog
prostorskega akta.
Vkolikor se v postopku priprave SDSDPUP ugotovi, da
je potrebno pridobiti določene smernice ter mnenja, se le‑te
pridobijo v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim
odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) podati smernice k osnutku in
mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema
poziva.
6.0 Obveznosti financiranja SDSDPUP
Pripravljavec in naročnik SDSDPUP je:
OBČINA RADEČE, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče.
Sredstva za izdelavo SDSDPUP zagotovi naročnik.
Št. 35201-11/2009/5
Radeče, dne 29. aprila 2010
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.
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SLOVENJ GRADEC
1710.

Pravilnik o dodeljevanju sredstev za
vzpodbujanje samozaposlovanja v Mestni
občini Slovenj Gradec

Na podlagi 7., 16. in 112. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 UPB) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 34. seji dne 19. 4. 2010 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju sredstev za vzpodbujanje
samozaposlovanja v Mestni občini
Slovenj Gradec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in postopek za dodeljevanje sredstev za pospeševanje samozaposlovanja v Mestni
občini Slovenj Gradec.
2. člen
Sredstva po tem pravilniku se dodeljujejo z namenom pospeševanja in vzpodbujanja samozaposlovanja in razvoja podjetništva v Mestni občini Slovenj Gradec (v nadaljevanju: občina).
Za uresničevanje ciljev občine na področju pospeševanja in vzpodbujanja samozaposlovanja razvoja podjetništva
se sredstva po tem pravilniku razdeljujejo po pravilih dodeljevanja pomoči de minimis skladno z Uredbo Komisije (ES)
št. 1998/2006 z dne 15. december 2006 o uporabi členov
87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (Uradni list L 379,
28/12/2006).
3. člen
Sredstva po tem pravilniku se zagotavljajo v proračunu
občine za namene in v višini, ki je določena z odlokom o proračunu občine za posamezno leto.
4. člen
Upravičenci do pomoči po tem pravilniku so osebe, ki so
se samozaposlile v obdobju, določenim z razpisom in izpolnjujejo pogoje po tem pravilniku.
5. člen
Višina sredstev, ki jih lahko pridobi upravičenec za samozaposlitev, se določi z vsakokratnim javnim razpisom, ki ga
objavi Mestna občina Slovenj Gradec.
6. člen
Upravičenci po tem razpisu so samozaposlene osebe, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– registracija dejavnosti na podlagi Zakona o gospodarskih družbah,
– gospodarski subjekt mora imeti sedež in dejavnost na
območju Mestne občine Slovenj Gradec,
– dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic,
– oseba mora biti samozaposlena za polni delovni čas,
– samozaposlitev mora biti ohranjena vsaj eno leto.
7. člen
Sredstva za pospeševanje samozaposlovanja se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga za proračunsko leto
objavi Mestna občina Slovenj Gradec.
8. člen
Javni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za vzpodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec
mora vsebovati:
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– predmet razpisa,
– skupen znesek sredstev namenjenih za sofinanciranje
samozaposlovanja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
– višino sredstev, ki jih lahko pridobijo upravičenci,
– pogoje, pod katerimi se sredstva dodeljujejo,
– navedbo dokazil, ki jih mora predložiti vlagatelj,
– rok za oddajo vlog,
– rok, v katerem bo sprejet sklep o odobritvi sredstev.
9. člen
Vlagatelj mora k vlogi za sofinanciranje predložiti naslednja dokazila:
– potrdilo o stalnem prebivališču v občini, ki ne sme biti
starejši od 30 dni,
– dokazilo o samozaposlitvi (fotokopijo obrazca M1/M2,
iz katere je razvidno, da je samozaposlitev realizirana za polni
delovni čas in z izjavo »Fotokopija enaka originalu« in podpisom prijavitelja),
– dokazilo o opravljanju gospodarske dejavnosti (Potrdilo AJPES) ali druga ustrezna dokazila v skladu z veljavno
zakonodajo.
10. člen
Postopek za dodelitev pomoči de minimis vodi strokovna
komisija, ki jo imenuje župan.
11. člen
Medsebojne obveznosti med upravičencem pomoči in
občino se uredijo s pogodbo. Kontrolo nad izvajanjem pogodb
opravlja pristojni občinski upravni organ.
12. člen
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena
za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena
na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga
določila pogodbe, je občina na predlog pristojnega občinskega upravnega organa upravičena zahtevati vračilo dodeljenih
sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za
obdobje od dneva nakazila dalje.
Kolikor se iz katerih koli razlogov prekine samozaposlitev
v predpisanem roku, je prejemnik sredstev dolžan vrniti prejeta
sredstva vključno z zakonsko zamudnimi obrestmi. Prejemnik,
ki prejme sredstva za vzpodbujanje samozaposlovanja, ne
more za isti namen od občine prejeti sredstev v naslednjih 3
letih. Prejemnik sredstev mora občinskemu upravnemu organu
dokazati, da je ohranil samozaposlitev vsaj eno leto.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republika Slovenije.
Št. 302-1/2010
Slovenj Gradec, dne 20. aprila 2010
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

ŠMARJE PRI JELŠAH
1711.

Statut Občine Šmarje pri Jelšah

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09)
je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 28. redni seji dne
22. 4. 2010 sprejel
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STATUT
Občine Šmarje pri Jelšah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Šmarje pri Jelšah je samoupravna lokalna skupnost ustanovljena z zakonom na območju naslednjih naselij:
Babna Brda, Babna Gora, Babna Reka, Beli Potok pri Lembergu, Belo, Bezgovica, Bobovo pri Šmarju, Bodrež, Bodrišna vas,
Brecljevo, Brezje pri Lekmarju, Bukovje v Babni Gori, Cerovec
pri Šmarju, Dol pri Pristavi, Dol pri Šmarju, Dragomilo, Dvor,
Gaj, Globoko pri Šmarju, Gornja Vas, Grliče, Grobelno‑Del,
Grobelce, Hajnsko, Jazbina, Jerovska vas, Ješovec pri Šmarju, Kamenik, Konuško, Koretno, Korpule, Kristan Vrh, Krtince,
Laše, Lekmarje, Lemberg pri Šmarju, Lipovec, Mala Pristava,
Mestinje, Močle, Nova vas pri Šmarju, Orehovec, Pečica, Pijovci, Platinovec, Polžanska Gorca, Polžanska vas, Predel,
Predenca, Preloge pri Šmarju, Pustike, Rakovec, Senovica,
Sladka Gora, Sotensko pri Šmarju, Spodnja Ponkvica, Spodnje
Mestinje, Spodnje Selce, Spodnje Tinsko, Stranje, Strtenica,
Sveti Štefan, Šentvid pri Grobelnem, Šerovo, Škofija, Šmarje
pri Jelšah, Topolovec, Vinski Vrh pri Šmarju, Vodenovo, Vrh,
Vršna vas, Zadrže, Zastranje, Završe pri Grobelnem, Zgornje
Tinsko, Zibika, Zibiška vas.
Sedež občine je v Šmarju pri Jelšah, Aškerčev trg 12.
Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.
Občino predstavlja in zastopa župan.
Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z zakonom po postopku, ki ga določa zakon. Območja in imena
naselij v občini se v skladu z zakonom spremenijo z občinskim
odlokom.
2. člen
Na območju Občine Šmarje pri Jelšah so ustanovljeni
ožji deli občine. Naloge, organizacija in delovanje ter pravni
status ožjih delov Občine Šmarje pri Jelšah so določeni s
tem statutom in odlokom občine.
Imena in območja ožjih delov občine so:
Krajevna skupnost Dol ‑ Spodnje Mestinje, ki obsega
naselja: Dol pri Pristavi, Spodnje Mestinje.
Krajevna skupnost Kristan Vrh, ki obsega naselja: Kristan Vrh, Hajnsko, Grliče, Laše.
Krajevna skupnost Lemberg, ki obsega naselja: Lemberg pri Šmarju in Topolovec.
Krajevna skupnost Mestinje, ki obsega naselja: Krtince,
Mestinje, del Pijovc in Stranje.
Krajevna skupnost Sladka Gora, ki obsega naselja: Beli
potok pri Lembergu, Jerovska vas, Nova vas pri Šmarju, del
Pijovc, Polžanska vas, Polžanska Gorca, Pečica, Sladka
Gora.
Krajevna skupnost Sveti Štefan, ki obsega naselja:
Brezje pri Lekmarju, Babna Reka, Babna Gora, Babna Brda,
Bukovje v Babni gori, Grobelce, Lekmarje, Sveti Štefan.
Krajevna skupnost Šmarje pri Jelšah, ki obsega naselja: Bobovo pri Šmarju, Belo, Brecljevo, Cerovec pri Šmarju,
Dvor, Dragomilo, Dol pri Šmarju, Globoko pri Šmarju, Gaj,
Jazbina, Ješovec pri Šmarju, Kamenik, Koretno, Konuško,
Korpule, Močle, Mala Pristava, Predel, Preloge pri Šmarju,
Predenca, Sotensko pri Šmarju, Senovica, Šmarje pri Jelšah, Šerovo, Vodenovo, Vrh, Vinski Vrh pri Šmarju, Zastranje, Zadrže.
Krajevna skupnost Šentvid pri Grobelnem, ki obsega
naselja: Bodrišna vas, Bodrež, Gornja vas, Grobelno‑Del,
Lipovec, Platinovec, Rakovec, Spodnja Ponkvica, Spodnje
Selce, Šentvid pri Grobelnem, Završe pri Grobelnem.
Krajevna skupnost Tinsko, ki obsega naselja: Spodnje
Tinsko, Zgornje Tinsko.
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Krajevna skupnost Zibika, ki obsega naselja: Bezgovica,
Orehovec, Pustike, Vršna vas, Strtenica, Škofija, Zibika, Zibiška vas.
3. člen
Občina Šmarje pri Jelšah (v nadaljnjem besedilu: občina)
v okviru ustave in zakona samostojno ureja in opravlja naloge,
določene v 21. členu Zakona o lokalni samoupravi ter naloge,
določene s predpisi občine na podlagi zakona.
Občina lahko opravlja posamezne naloge iz državne pristojnosti, če država nanjo prenese te naloge in za to zagotovi
tudi potrebna sredstva.
4. člen
Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališče,
so občani.
Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih
občine, ki jih volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice
na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem ter v drugih organih
v skladu s tem statutom.
Občani sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih zadev
tudi na zborih občanov, z referendumom in ljudsko iniciativo.
Na podlagi odločitve organov občine se lahko v posamezne oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki imajo v občini
začasno prebivališče, in osebe, ki so lastniki zemljišč in drugih
nepremičnin na območju občine.
5. člen
Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s sosednjimi in drugimi občinami, širšimi lokalnimi skupnostmi in
državo.
Občina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi drugih
držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.
Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prostovoljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen ustanavlja zveze,
združuje sredstva, ustanavlja skupne organe ter organe skupne
občinske uprave, javne sklade, javne zavode, javna podjetja.
Občine se zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne
samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja skupnih interesov združujejo v združenja.
6. člen
Občina Šmarje pri Jelšah ima svoj grb, zastavo in praznik,
katerih oblika, vsebina in uporaba se določi z odlokom.
Občina ima žig, ki je okrogle oblike. Žig ima v zunanjem
krogu na zgornji polovici napis: Občina Šmarje pri Jelšah, v notranjem krogu pa naziv organa občine – Občinski svet; Župan;
Nadzorni odbor; Občinska uprava; Občinska volilna komisija in
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. V sredini žiga
je grb občine. Velikost, uporabo in hrambo žiga občine določi
župan s svojim aktom.
Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zaslužnim
občanom, organizacijam in drugim občinska priznanja in nagrade, v skladu s posebnim odlokom.
II. NALOGE OBČINE
7. člen
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene s tem statutom in zakoni,
zlasti pa:
1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena
tako, da:
– sprejema statut in druge splošne akte občine,
– sprejema proračun in zaključni račun občine,
– načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske
akte,
– izdeluje obrambne dokumente,
– sprejema programe razvoja občine.
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2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:
– ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem,
– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
– sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin
in premičnin,
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje
vrednost svojega premoženja.
3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine tako,
da:
– spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,
– sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo razvoj gospodarstva v občini,
– pospešuje gospodarski razvoj,
– sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri
razreševanju gospodarskih problemov,
– z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje razvoj gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjektov.
4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:
– v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih
objektov,
– sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski program občine,
– spremlja in analizira stanje na stanovanjskem področju občine,
– spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini ter se vključuje v stanovanjski trg,
– gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja
objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,
– v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje
kreditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj,
– sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi institucijami pri razreševanju stanovanjske problematike
občanov.
5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da:
– zagotavlja izvajanje obveznih in izbirnih lokalnih javnih služb v skladu z zakonom,
– nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
– gradi in vzdržuje komunalno infrastrukturo,
6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno‑izobraževalno in
zdravstveno dejavnost tako, da:
– ustanovi vzgojno‑izobraževalni, zdravstveni zavod in
zagotavlja pogoje za njegovo delovanje,
– v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja
sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih
možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov,
– sodeluje z vzgojno‑izobraževalnim zavodom in zdravstvenim zavodom,
– z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno‑izobraževalno
dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,
– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih
prebivalcev.
7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega
varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno
ogrožene, invalide in ostarele tako, da:
– spremlja stanje na tem področju,
– pristojnim organom in institucijam predlaga določene
ukrepe na tem področju,
– sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi
in drugimi pristojnimi organi in institucijami.
8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:
– omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za
kulturno dediščino na svojem območju,
– določa občinski program športa in kulture,
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nost,

– zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejav-

– z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
– sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti občine.
9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred
hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge
dejavnosti varstva okolja tako, da:
– izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi
predpisi s področja varstva okolja,
– spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja,
– sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zagotavlja varstvo okolja,
– sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obvešča o ugotovljenih nepravilnostih,
– z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.
10. Upravlja, gradi in vzdržuje:
– lokalne javne ceste in druge javne poti,
– površine za pešce in kolesarje,
– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
– javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne
površine ter
– ureja promet v občini.
11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z merili in
normativi:
– organizira reševalno pomoč v požarih,
– organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje
za primere elementarnih in drugih nesreč,
– zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in
izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami,
– zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih
in drugih naravnih nesreč,
– sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in
štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,
– opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni
varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.
12. Ureja javni red v občini tako, da:
– sprejema ustrezne splošne akte,
– določa prekrške in globe za prekrške, s katerimi se
kršijo predpisi občine,
– ureja lokalni promet in določa prometno ureditev,
– organizira občinsko redarstvo,
– opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje
pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,
– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.
8. člen
V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja
tudi naloge, ki se nanašajo na:
– ugotavljanje javnega interesa za uresničevanje predkupnih pravic občine v skladu z zakonom in v primeru razlastitve
za potrebe občine,
– določanje namembnosti prostora,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev za njihovo uporabo,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov
v sodelovanju s pristojnimi institucijami,
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.
9. člen
Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične naloge
za svoje potrebe.
Občina obdeluje podatke, ki jih potrebuje za opravljanje
nalog iz svoje pristojnosti in jih pridobi v skladu z zakonom.
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III. ORGANI OBČINE
1. Skupne določbe
10. člen
Organi občine so:
– občinski svet,
– župan in
– nadzorni odbor občine.
Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski organ,
ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter
splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov
ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.
Občina ima tudi druga delovna telesa, katerih ustanovitev
in naloge določa zakon.
Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma članov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in tem
statutom.
Člani občinskega sveta, župan in podžupana so občinski
funkcionarji.
11. člen
Občina ima občinsko upravo kot občinski organ, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine izvaja upravne
naloge iz občinske pristojnosti, odloča o upravnih stvareh na
prvi stopnji, opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega
redarstva oziroma drugih služb nadzora ter strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe.
Občinsko upravo lahko sestavljajo notranje organizacijske enote in organi občinske uprave. Organe občinske uprave
ustanovi občinski svet z odlokom, s katerim določi tudi njihovo
notranjo organizacijo in delovno področje.
Občinsko upravo vodi tajnik občine, usmerja in nadzoruje
pa jo župan.
12. člen
Če ni v zakonu ali tem statutu drugače določeno, lahko
organi občine, ki delajo na sejah, sprejemajo odločitve, če je
na seji navzoča večina članov organa občine. Odločitev je
sprejeta, če za njo glasuje večina navzočih članov.
13. člen
Delo organov občine je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o
delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavljanjem
splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah občinskih
organov, vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga
za odločanje občinskih organov.
Splošni akti občine se objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov, razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine,
pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma
druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma
državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakon, ta statut
in poslovnik občinskega sveta.
Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpogleda
v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov občine, o
njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih, če izkažejo
pravni interes.
2. Občinski svet
14. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah
v okviru pravic in dolžnosti občine.
Občinski svet šteje devetnajst članov.
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Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih
članov občinskega sveta ter traja do prve seje novoizvoljenega
občinskega sveta.
Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta.
Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan najkasneje v
20 dneh po izvolitvi članov občinskega sveta, če je za izvolitev
župana potreben drugi krog volitev, pa najkasneje v 10 dneh
po drugem krogu volitev.
Ko članom občinskega sveta preneha mandat, jim preneha tudi članstvo v vseh občinskih organih.
15. člen
Volitve občinskega sveta se opravijo na podlagi splošne
in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem
v skladu z zakonom.
Občinski svet se voli po proporcionalnem sistemu.
O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega sveta v
skladu z zakonom odloči občinski svet z odlokom.
16. člen
Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge
splošne akte ter poslovnik občinskega sveta.
V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
– sprejema občinski proračun, rebalans proračuna in zaključni račun,
– sprejme odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave na predlog župana,
– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja
skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
– daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na
občino in odloča o na občino prenešenih zadevah iz državne
pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ,
– nadzoruje delo župana, podžupanov in občinske uprave
glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
– potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja
predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
– imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega
odbora,
– imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta,
– določi, kateri izmed članov občinskega sveta bo začasno opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha
mandat, pa župan ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal
njegovo funkcijo, ali če je razrešen,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja,
kolikor s statutom občine ali z odlokom za odločanje o tem ni
pooblaščen župan,
– odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
– razpisuje referendum,
– s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino sejnine članov občinskega sveta in plačila za opravljanje nalog članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih imenuje,
ter članov svetov ožjih delov občine, merila za določitev plače
direktorjev javnih podjetij in predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih ter v soglasju z ministri, pristojnimi za posamezna
področja, določa plačne razrede za določitev plač ravnateljev
ali direktorjev javnih zavodov, agencij in javnih skladov,
– določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja
lokalnih javnih služb,
– ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge
pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
– imenuje in razrešuje člane sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu, člane sveta občine za varstvo uporabnikov
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javnih dobrin ter člane drugih organov in delovnih teles občine,
ustanovljenih na podlagi zakona,
– določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, katerega sestavni del je tudi
program varstva pred požari,
– sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva
pred požari,
– določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,
– sprejema obrambne dokumente,
– sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot javna
služba,
– daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote
in imenuje predstavnike občine v sosvet načelnika upravne
enote,
– odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta
statut.
17. člen
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Funkcija člana občinskega sveta in podžupana ni združljiva s funkcijo župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne
z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere
tako določa zakon.
Člana občinskega sveta, ki sta imenovana za podžupana,
opravljata funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja
mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne
opravlja funkcije člana občinskega sveta.
Funkcija člana občinskega sveta in podžupana tudi ni
združljiva s funkcijo načelnika upravne enote, kot tudi ne z
delom v državni upravi na delovnih mestih, na katerih delavci
izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov občine.
18. člen
Občinski svet predstavlja, sklicuje in vodi njegove seje
župan, nima pa pravice glasovanja. Župan lahko za vodenje
sej občinskega sveta pooblasti podžupana ali drugega člana
občinskega sveta.
Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, pooblaščeni
podžupan oziroma član občinskega sveta ne more voditi že
sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa tudi to ni mogoče, jo vodi
najstarejši član občinskega sveta.
Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede
na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih sklicati
najmanj štirikrat letno. Podžupan lahko opravi sklic seje le na
podlagi posamičnega pisnega pooblastila župana.
Župan, pooblaščeni podžupan oziroma član občinskega sveta mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva
najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora biti v
petnajstih dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva za sklic
seje. Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku sedmih dni po
prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinskega sveta, ki so zahtevo podali, pri čemer so župan in občinska uprava
dolžni zagotoviti pogoje za vodenje in izvedbo seje. Zahtevi
za sklic seje občinskega sveta mora biti priložen dnevni red.
Župan, pooblaščeni podžupan oziroma član občinskega sveta
mora dati na dnevni red predlagane točke, predlagan dnevni
red pa lahko dopolni še z novimi točkami.
19. člen
Strokovno in administrativno delo za potrebe občinskega
sveta ter pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega sveta ter
njegovih komisij in odborov zagotavlja občinska uprava.
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20. člen
Občinski svet dela in odloča na sejah.
Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.
Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinskemu
svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti,
razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih
aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da
jih sprejme občinski svet na predlog župana.
Župan mora predloge komisij in odborov občinskega sveta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega odstavka
dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je določeno v
poslovniku občinskega sveta.
O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na začetku seje.
Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena točka
za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih postavljajo člani
sveta.
Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo županu,
podžupanoma, članom občinskega sveta, predsedniku nadzornega odbora občine in tajniku občine. O sklicu seje občinskega
sveta se obvesti javna občila.
Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki komisij in odborov občinskega sveta ter tajnik občine so se dolžni
udeležiti seje občinskega sveta in odgovarjati na vprašanja
članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo vprašanja iz
njihove pristojnosti oziroma njihovega področja dela.
21. člen
Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov.
Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih
glasov navzočih članov.
Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem.
Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zakonom ali
če tako sklene občinski svet.
Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih
organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se
določijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvetretjinsko večino navzočih članov.
Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občinska
uprava.
Župan, tajnik občine oziroma pristojni delavec občinske
uprave o izvrševanju odločitev občinskega sveta poročajo občinskemu svetu na sejah občinskega sveta.
22. člen
Predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta
ureja zakon.
Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega sveta
se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali pisnega obvestila o odločitvi člana občinskega sveta.
Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi poročila komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali zakonski razlogi za
prenehanje mandata.
Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po
nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.
Izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana
občinskega sveta določa zakon.
Odbori in komisije občinskega sveta
23. člen
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa. Organizacijo
in delovno področje stalnih delovnih teles občinskega sveta
določa odlok. S sklepom o ustanovitvi občasnega delovnega
telesa in imenovanju članov določi občinski svet tudi njegove
naloge.
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24. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
ima pet članov, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih
članov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
opravlja zlasti naslednje naloge:
– zbira predloge za kandidate za člane delovnih teles
občinskega sveta, določa liste kandidatov za člane delovnih
teles ter jih predlaga v sprejem občinskemu svetu,
– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi
s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter
izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki
urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
– daje predloge za imenovanje vodstvenih delavcev v
skladih, zavodih in javnih podjetjih, če jih v skladu z akti o
ustanovitvi imenuje občinski svet oziroma daje predloge o
mnenjih in soglasjih za njihovo imenovanje,
– pripravlja in objavlja razpise za podelitev nagrad in
priznanj,
– izvaja izbiro med predlaganimi kandidati in pripravlja
predloge sklepov za občinski svet,
– opravlja naloge s področja ugotavljanja nezdružljivosti
opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo,
– opravlja druge naloge, ki se nanašajo na kadrovske
zadeve in so v pristojnosti občinskega sveta.
25. člen
Občinski svet ima stalne ali občasne komisije in odbore
kot svoja delovna telesa.
Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– odbor za gospodarstvo,
– odbor za kmetijstvo,
– odbor za komunalno dejavnost, urejanje prostora in
varstvo okolja,
– odbor za družbene dejavnosti in finance,
– odbor za šport,
– komisija za vloge in pritožbe,
– statutarno‑pravna komisija.
Odbori štejejo pet članov, komisije pa tri do pet članov.
Število članov posameznega delovnega telesa občinskega
sveta in delovno področje ter naloge se določi z odlokom.
Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število
članov, imenuje člane in predsednika.
26. člen
Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed
svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov.
Predlog kandidatov za člane pripravi komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član občinskega sveta kot predsednik.
Prvo sejo delovnega telesa skliče imenovani predsednik
odbora ali komisije.
Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v
občinski upravi.
27. člen
Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega
delovnega področja v skladu s področnim odlokom in poslovnikom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja
in predloge.
Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna
in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.
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28. člen
Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega
člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo v
celoti na predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta.
Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles občinskega
sveta pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta.
Za odstop člana delovnega telesa se smiselno uporabljajo
določbe tega statuta in poslovnika občinskega sveta, ki opredeljuje odstop člana občinskega sveta.
3. Župan
29. člen
Župana volijo volivci na neposrednih in tajnih volitvah.
Volitve župana se opravijo v skladu z zakonom.
Mandatna doba župana traja štiri leta.
Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet na
svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na podlagi
potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana odloči o
morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kandidatur za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo.
Župan opravlja funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi je župan
dolžan obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.
30. člen
Župan predstavlja in zastopa občino.
Poleg tega župan predvsem:
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine,
rebalans proračuna in zaključni račun proračuna, odloke in
druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,
– izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe
za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,
– skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja
ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine, če zakon ali
predpis občine ne določa drugače,
– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov
občine,
– predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije,
določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča
o imenovanju javnih uslužbencev v nazive oziroma sklenitvi
delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter pooblašča
tajnika občine za te naloge,
– imenuje in razrešuje tajnika občine, vodje organov občinske uprave oziroma notranjih organizacijskih enot in predstojnike organov skupne občinske uprave, skupaj z drugimi
župani občin ustanoviteljic,
– usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov
skupne občinske uprave,
– sprejema sklepe o razgrnitvi prostorskih izvedbenih
aktov,
– opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in ta statut.
Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti.
31. člen
Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če
meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu
svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.
Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt
objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za
oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.
Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če
meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali drugim
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splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu svetu, da o
njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.
Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta župan
opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odločitve. Če
občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko župan
začne postopek pri upravnem sodišču.
Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki
je z zakonom prenešena v opravljanje občini, župan opozori
pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost
take odločitve.
32. člen
Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju
zaščite in reševanja, predvsem pa:
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,
– imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter
poverjenike za civilno zaščito,
– sprejme načrt zaščite in reševanja,
– vodi zaščito, reševanje in pomoč,
– določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma
naloge zaščite, reševanja in pomoči in organizacije, ki morajo
izdelati načrte zaščite in reševanja,
– ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v
naravnem okolju na območju občine,
– sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski
svet ne more sestati,
– v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev,
– predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov
na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter materialno
dolžnost.
33. člen
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu
ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se občinski svet
ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne
nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu svetu
takoj, ko se ta lahko sestane.
34. člen
Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina dva
podžupana. Podžupana izmed članov občinskega sveta imenuje in razrešuje župan.
Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati za odločitve občinskega sveta.
Podžupana pomagata županu pri njegovem delu ter opravljata posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ju
župan pooblasti.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan
tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere
ga župan pooblasti.
Podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata župana začasno opravlja funkcijo župana. Podžupan, ki
opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati za odločitve
občinskega sveta.
V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da
bo funkcijo opravljal poklicno. O tem obvesti občinski svet.
35. člen
Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot tudi nobeden
izmed podžupanov ne more opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga
ne določi, pa najstarejši član občinskega sveta.
V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta
tekoče naloge iz pristojnosti župana.
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36. člen
Če je tako določeno v zakonu ali drugem predpisu, lahko
tudi župan imenuje komisije in druge strokovne organe občine.
Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa kot
strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posameznih
zadev iz svoje pristojnosti.
37. člen
Predčasno prenehanje mandata župana je določeno z
zakonom.
Županu preneha mandat z dnem, ko občinski svet na
podlagi pisne izjave oziroma predloga komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi
za prenehanje mandata.
Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na seji, na kateri
je dana pisna izjava ali najkasneje na prvi seji po nastanku
razlogov iz prvega odstavka tega člena.
Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedniku
občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat več kot
šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpiše občinska
volilna komisija nadomestne volitve.
Podžupanu preneha mandat s prenehanjem mandata
člana občinskega sveta.
Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan
razreši in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu predčasno prenehal mandat. Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na njegov
mandat člana občinskega sveta.
4. NADZORNI ODBOR
38. člen
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne
porabe v občini.
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem
občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev
občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske
uprave, svetov ožjih delov občine (krajevnih, vaških ali četrtnih
skupnosti), javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in
pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim
premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe
občinskih javnih sredstev.
39. člen
Nadzorni odbor ima pet članov. Člane nadzornega odbora
imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh po
svoji prvi seji. Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj V.
stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno‑računovodskega ali pravnega področja. Kandidate za člane nadzornega
odbora občine predlaga občinskemu svetu komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega
sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine, člani
Občinske volilne komisije, tajnik občine, uslužbenci občinske
uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij
in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki
občinskih proračunskih sredstev.
Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve
oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega sveta,
ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev člana
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nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta.
Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega
odbora.
40. člen
Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju
skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji
navzočih večina članov.
Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika nadzornega odbora. Predsednik predstavlja nadzorni
odbor, sklicuje in vodi njegove seje.
Nadzorni odbor dela in sprejema odločitve na seji, na
kateri je navzočih večina članov nadzornega odbora, z večino
glasov navzočih članov.
Sedež nadzornega odbora je na sedežu občine, Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah. Nadzorni odbor za seje uporablja prostore občine.
Nadzorni odbor za svoja pisanja uporablja žig občine,
katerega obliko določa ta statut.
41. člen
Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki
vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega načrta,
ki ju v mesecu decembru koledarskega leta predloži županu
in občinskemu svetu.
Nadzorni odbor mora vsako proračunsko leto izvesti
nadzor nad zaključnim računom proračuna občine, v okviru
programa dela pa predvsem izvaja nadzor:
– finančnih načrtov in zaključnih računov ožjih delov
občine,
– finančnih načrtov in zaključnih računov uporabnikov
proračunskih sredstev (javnih zavodov, javnih podjetij in drugih).
Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, če je
tak nadzor določen v nadzornem programu. Če nadzorni odbor želi izvesti nadzor, ki ni vključen v nadzorni program, mora
najprej dopolniti nadzorni program. Dopolnitev nadzornega
programa posreduje županu in občinskemu svetu. Enako
velja za spremembo nadzornega programa. Dopolnitev in
sprememba nadzornega programa mora biti obrazložena.
Nadzorni odbor mora posredovati letno poročilo o svojem delu županu in občinskemu svetu do konca meseca
januarja koledarskega leta za preteklo leto.
Nadzorni odbor mora sodelovati z županom in občinskim
svetom ter drugimi organi občine in njenih ožjih delov, organi uporabnikov občinskih proračunskih sredstev in drugimi
osebami.
Predsednik ali od njega pooblaščen član nadzornega odbora se mora udeležiti seje občinskega sveta, ko obravnava
zaključni račun proračuna občine in druge zadeve, za katere
nadzorni odbor oceni, da so pomembne za njegovo delo.
42. člen
Nadzorni odbor preverja finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev (javnih podjetij, javnih zavodov in
drugih) na podlagi preverjanj poslovnih poročil in zaključnih
računov ter sklenjenih pogodb med občino in uporabnikom
proračunskih sredstev in po potrebi druge pridobljene dokumentacije.
Nadzorni odbor pred nadzorom obvesti o nadzoru župana in odgovorno osebo uporabnika proračuna.
V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe
dolžni nadzornemu odboru predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve
in dajati pojasnila.
43. člen
Nadzorni odbor izloči člana nadzornega odbora iz nadzora in odločanja na seji v primeru, če so podane okoliščine,
ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.
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Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka

– je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali pooblaščenec nadzorovane osebe s članom, nadzornega odbora
v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega
četrtega kolena ali če je z njo v zakonski ali izvenzakonski
skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je
zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost prenehala,
– je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika,
prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe,
– je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval v
postopku, ki je predmet nadzora.
Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi
nadzorovana oseba in sam član nadzornega odbora. Zahtevo
za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je
potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za
izločitev. O izločitvi odloči nadzorni odbor z večino glasov vseh
članov.
44. člen
Za posamezen nadzor je zadolžen član nadzornega odbora, ki je določen v nadzornem programu (v nadaljevanju:
nadzornik). Nadzornik pripravi osnutek poročila o nadzoru in
ga posreduje predsedniku nadzornega odbora. Osnutek poročila o nadzoru mora vsebovati enake sestavine kot poročilo
o nadzoru.
Predsednik nadzornega odbora lahko poda v roku osmih
dni pripombe na osnutek poročila o nadzoru. Če pripomb
nadzornik ne upošteva, predsednik nadzornega odbora pošlje
osnutek poročila o nadzoru, skupaj s pripombami, ostalim članom nadzornega odbora in skliče sejo najpozneje v roku 8 dni
od posredovanega osnutka poročila o nadzoru.
Osnutek poročila obravnava nadzorni odbor na seji. Vsak
član se mora o osnutku poročila izjaviti, na koncu izjavo poda
še predsednik nadzornega odbora. Po podanih izjavah nadzorni odbor sprejme osnutek poročila o nadzoru v skladu s tretjim
odstavkom 40. člena tega statuta.
Če osnutek poročila o nadzoru ni sprejet, je dolžan nadzorni odbor sprejeti usmeritve za njegovo spremembo ali dopolnitev. Usmeritve mora upoštevati nadzornik in osnutek poročila
o nadzoru dopolniti.
Osnutek poročila o nadzoru podpiše predsednik nadzornega odbora.
45. člen
Nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi osnutek poročila
o nadzoru najpozneje v roku osem dni po sprejemu. Nadzorovana oseba ima pravico v roku petnajst dni od prejema osnutka
poročila o nadzoru odgovoriti na posamezne navedbe (odzivno
poročilo). Odzivno poročilo vsebuje mnenja, pripombe in pojasnila nadzorovanega organa za vsako posamezno ugotovitev
iz osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo kršitve predpisov.
Če nadzorovani organ razpolaga z listinskimi dokazi, jih priloži
odzivnemu poročilu.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka sprejme nadzorni
odbor poročilo o nadzoru, ki ga pošlje nadzorovani osebi,
občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu
sodišču in pristojnemu ministrstvu.
46. člen
Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine v
skladu z zakonom in pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine.
V ugotovitvah se navede popolno in verodostojno dejansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v nadzoru in na katerem
temeljijo ocene, opisno mnenje, priporočila oziroma predlogi.
Z ocenami nadzorni odbor presodi kateri predpisi so bili
kršeni (pravilnost poslovanja) in/ali je bilo poslovanje nadzorovane osebe smotrno glede na uporabljena sodila v nadzoru.
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V mnenju se izrazi ali je bilo poslovanje nadzorovane
osebe pravilno in /ali smotrno.
Nepravilno poslovanje je takrat, če je nadzorovana oseba poslovala v nasprotju s predpisi, proračunom in drugimi
akti (pogodbo, kolektivno pogodbo in drugimi splošnimi ter
posamičnimi akti), ki bi jih morala upoštevati pri svojem poslovanju.
Nesmotrno poslovanje je negospodarno in/ali neučinkovito in /ali neuspešno.
Negospodarno poslovanje je tisto poslovanje, ko bi nadzorovana oseba enake učinke lahko dosegla pri manjših stroških.
Neučinkovito poslovanje je tisto, ko bi pri enakih stroških
lahko nadzorovana oseba dosegla večje učinke.
Neuspešno poslovanje je tisto, ko se niso uresničili cilji
poslovanja nadzorovane osebe.
Priporočila vsebujejo predloge za izboljšanje pravilnosti
poslovanja oziroma smotrnosti (za gospodarnejšo, učinkovitejšo in uspešnejšo porabo sredstev javnih financ). S priporočili
oziroma predlogi nadzorni odbor praviloma svetuje kako nadzorovana oseba izboljša poslovanje tako, da nakaže le poti za
izboljšanje.
47. člen
Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali
nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v petnajstih
dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in
računsko sodišče.
V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba
storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve
posredovati pristojnemu organu pregona.
48. člen
Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan in
organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni
obravnavati poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi
pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega
odbora.
49. člen
Nadzorni odbor mora županu in občinskemu svetu predložiti pisno letno poročilo o delu in porabi sredstev in najmanj
enkrat na leto poročati o svojem delu ter ju seznaniti s pomembnimi ugotovitvami iz področja svojega dela in predlagati
rešitve za izboljšanje poslovanja.
50. člen
Delo nadzornega odbora je javno.
Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih članov
odloči, da se javnost dela omeji ali izključi, če to zahtevajo
razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki
vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali
uradna tajnost.
Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih članov
odloči, da se iz letnega poročila o njegovem delu in posameznega poročila o nadzoru, ki se javno objavi, izločijo podatki,
če so podani razlogi, ki jih zakon, ki ureja dostop do informacij
javnega značaja določa kot razloge, zaradi katerih je mogoče
zavrniti zahtevo za informacijo javnega značaja.
Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve javnosti dela nadzornega odbora določa poslovnik.
Za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora je
pristojen predsednik nadzornega odbora oziroma oseba, ki jo
on pooblasti.
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51. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega
odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
Župan določi javnega uslužbenca v občinski upravi, ki
pomaga pri pripravi in vodenju sej ter pisanju in odpravi zapisnikov in drugih pisanj nadzornega odbora, arhiviranje gradiva,
sprejemanje in urejanje pošte ter za opravljanje drugih opravil,
potrebnih za nemotena administrativna tehnična dela nadzornega odbora.
Strokovno pomoč lahko nudijo nadzornemu odboru javni
uslužbenci zaposleni v občinski upravi ali zunanji strokovnjaki,
notranji revizorji in drugi. Za posamezne posebne strokovne
naloge nadzora lahko poda izvid in mnenje izvedenec, ki ga na
predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet.
52. člen
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v
občinskem proračunu na posebni proračunski postavki, na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta nadzornega
odbora. Za porabo sredstev župan določi skrbnika.
53. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do
plačila za opravljanje dela v skladu s pravilnikom o plačah in
plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter
o povračilih stroškov, ki je podlaga za plačilo za delo nadzornega odbora. Izvedencu in drugim strokovnjakom pripada plačilo,
ki se določi s podjemno pogodbo ali avtorsko pogodbo, ki jo
sklene župan. Za delo izvedenca se plačilo določi na podlagi
pravilnika o tarifi za sodne izvedence.
54. člen
Podrobneje uredi nadzorni odbor svoje delo s poslovnikom, ki ga sprejme z večino glasov svojih članov.
5. Občinska uprava
55. člen
Notranjo organizacijo in delovno področje občinske uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom.
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan.
56. člen
Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da se z
drugo občino ali z drugimi občinami ustanovi skupna občinska
uprava.
Organizacija in delo organa skupne občinske uprave se
določi s splošnim aktom o ustanovitvi, ki ga na skupen predlog
županov sprejmejo občinski sveti občin.
57. člen
Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v upravnih
zadevah v upravnem postopku.
Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih zadevah iz
lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.
O upravnih zadevah iz občinske pristojnosti odloča na
prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji župan, če ni za
posamezne primere z zakonom drugače določeno.
O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske uprave odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost zadeva
spada, če zakon ne določa drugače.
58. člen
Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja tajnik
občine po pooblastilu župana, ki lahko vsebuje pooblastilo za
pooblaščanje drugih uradnih oseb občinske uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih zadevah, za
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opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih zadevah.
Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih
zadevah iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom
drugače določeno.
59. člen
Tajnik občine skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje
Zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o
upravnem postopku in zagotavlja upravno poslovanje v skladu
z uredbo vlade.
60. člen
O upravnih zadevah iz občinske izvirne pristojnosti lahko
odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje
teh zadev in izpolnjuje pogoje v skladu z uredbo ter ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka.
61. člen
O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti
občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je
dopusten upravni spor.
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča
državni organ, določen z zakonom.
62. člen
O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali zaposlenega v občinski upravi odloča tajnik občine, ki v primeru
izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi odloči, če je
predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih stvareh.
O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski svet,
ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.
6. Občinsko pravobranilstvo
63. člen
Občina lahko ima občinsko pravobranilstvo, ki pred sodišči in drugimi državnimi organi zastopa občino, občinske
organe in ožje dele občine.
V primeru ustanovitve občinskega pravobranilstva se z
odlokom določi njegovo delovno področje oziroma pooblastila.
Občina lahko skupaj s še eno ali več občinami ustanovi
skupni organ občinskega pravobranilstva.
7. Drugi organi občine
64. člen
Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov in
delovnih teles, ki jih mora občina imeti v skladu s posebnimi
zakoni, ki urejajo naloge občine na posameznih področjih javne
uprave, določi župan oziroma občinski svet na podlagi zakona
s sklepom o ustanovitvi in imenovanju članov posameznega
organa ali delovnega telesa.
65. člen
Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in drugih sil
za zaščito, reševanje in pomoč, v skladu s sprejetimi načrti.
Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje delo
odgovorni županu.
IV. OŽJI DELI OBČINE
66. člen
Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov
na območju posameznih naselij so v občini kot ožji deli občine
ustanovljene krajevne skupnosti.
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Krajevne skupnosti so del občine v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoženjsko‑finančnem in pravnem smislu.
Pobudo za ustanovitev nove krajevne skupnosti, njeno ukinitev ali spremembo njenega območja lahko da zbor
občanov ožjega dela občine ali 10 odstotkov volivcev s tega
območja po postopku in na način, ki je določen s tem statutom
za ljudsko iniciativo.
Krajevne skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni njihovo
območje občinski svet s statutom po poprej ugotovljeni volji
prebivalcev o imenu in območju skupnosti. Volja volivcev se
ugotovi na referendumu, ki ga za določeno območje razpiše
občinski svet po izpeljanem postopku določenim s posebnim
odlokom.
67. člen
Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:
– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih
programov občine na področju javne infrastrukture na svojem
območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in
investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,
– sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo
in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij
lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih
služb,
– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
– dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri
tem sodelujejo,
– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje
hitrosti ipd.),
– predlagajo programe javnih del,
– sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje
njihove skupnosti,
– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih
in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu
občine,
– seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in
varstva okolja,
– sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih
prireditev,
– skupaj z občino skrbijo za požarno varnost na svojem
območju,
– spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem
obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo
in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja.
68. člen
Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti. Krajevne
skupnosti Občine Šmarje pri Jelšah praviloma samostojno:
– skrbijo za vzdrževanje krajevnih cest,
– skrbijo za vaške vodovode,
– skrbijo za čiščenje javnih površin na svojem območju,
– upravljajo z lastnim premoženjem ali s premoženjem
občine, ki jim je dano v uporabo,
– sodelujejo pri projektih v okviru celostnega razvoja
podeželja in obnove vasi na svojem območju,
– pospešujejo kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju ter organizirajo kulturne, športne
in druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih prireditvah,
kadar je organizator občina.
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Podrobneje se naloge krajevnih skupnosti opredelijo z
odlokom.
69. člen
Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v
okviru nalog, ki jih opravlja samostojno, v skladu s tem statutom.
Skupnost iz prejšnjega odstavka nastopa v pravnem
prometu v svojem imenu in za svoj račun.
Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem
svojim premoženjem in sredstvi, s katerimi razpolaga. Občina
odgovarja za obveznosti krajevne skupnosti subsidiarno.
70. člen
Organ krajevne skupnosti je svet, ki ga izvolijo krajani s
stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti. Način
izvolitve članov sveta določa zakon.
Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše župan.
Število članov sveta določi občinski svet z odlokom, s
katerim določi volilne enote za volitve v svet krajevne skupnosti.
Mandat članov sveta krajevne skupnosti se začne in
konča istočasno kot mandat članov občinskega sveta.
Funkcija člana sveta je nezdružljiva s članstvom v nadzornem odboru občine. Član sveta krajevne skupnosti ne
more biti župan, podžupan, javni uslužbenec v občinski upravi
in javni uslužbenec v službi krajevne skupnosti.
Funkcija člana sveta je častna.
71. člen
Prvo sejo sveta krajevne skupnosti skliče dotedanji predsednik krajevne skupnosti najkasneje dvajset dni po izvolitvi
članov sveta krajevne skupnosti. Svet je konstituiran, ko so
potrjeni mandati več kot polovici njegovih članov. Za potrditev
mandatov in konstituiranje sveta se uporabljajo določbe statuta, ki veljajo za konstituiranje občinskega sveta.
Svet krajevne skupnosti ima predsednika, ki ga izmed
sebe izvolijo člani sveta.
Predsednik sveta krajevne skupnosti zastopa in predstavlja krajevno skupnost, sklicuje in vodi seje njenega sveta
ter opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet krajevne
skupnosti.
Svet na predlog predsednika izvoli podpredsednika.
Podpredsednik sveta nadomešča predsednika in opravlja
naloge, ki mu jih določi predsednik.
Svet krajevne skupnosti dela ter sprejema svoje odločitve na seji, na kateri je navzočih večina članov, z večino
glasov navzočih članov.
Župan ima pravico biti navzoč na seji sveta krajevne
skupnosti in razpravljati, vendar pa nima pravice glasovati.
Predsednik sveta skliče svet krajevne skupnosti najmanj
štirikrat na leto oziroma večkrat v primeru, da je to potrebno.
Predsednik mora sklicati svet krajevne skupnosti, če to zahteva župan ali najmanj polovica članov sveta.
Za delovanje sveta krajevne skupnosti se smiselno uporablja poslovnik občinskega sveta.
72. člen
Svet krajevne skupnosti izvršuje naloge, ki so v skladu s
tem statutom naloge krajevne skupnosti. Svet tudi:
– obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se
nanašajo na območje krajevne skupnosti in njeno prebivalstvo
ter oblikuje svoja stališča in mnenja,
– daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih
splošnih aktov občine,
– sprejema odločitve o uporabi sredstev skupnosti in
razpolaganju ter gospodarjenju s premoženjem skupnosti.
Stališča, mnenja, pobude in predlogi sveta krajevne
skupnosti niso pogoj za izvrševanje nalog občine, za katere
so pristojni občinski svet, župan ali občinska uprava in jih ne
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zavezujejo, razen če ni s tem statutom ali odlokom drugače
določeno.
Svet krajevne skupnosti lahko za obravnavo posameznih
vprašanj sklicuje zbore krajanov krajevne skupnosti. Za sklic
in izvedbo zbora krajanov se smiselno uporabljajo določbe
tega statuta, s katerimi je urejen zbor občanov.
Odločitve sveta krajevne skupnosti o gospodarjenju z
nepremičnim premoženjem skupnosti so veljavne, ko da nanje
soglasje občinski svet.
73. člen
Zaradi obravnave določenih skupnih vprašanj in nalog
ter za obravnavo zadev iz občinske pristojnosti lahko župan
oblikuje svet predsednikov svetov krajevnih skupnosti kot svoj
posvetovalni organ.
74. člen
Krajevne skupnosti imajo premoženje, ki ga sestavljajo
nepremičnine, premičnine, denarna sredstva in pravice.
Krajevna skupnost mora s svojim premoženjem gospodariti kot dober gospodar. Za razpolaganje s premoženjem
skupnosti se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo
razpolaganje s premoženjem občine ter določbe tega statuta.
Če krajevna skupnost preneha obstajati ali če ji preneha
pravna subjektiviteta, preidejo vse njene pravice in obveznosti
na občino.
75. člen
Delovanje krajevnih skupnosti se financira iz občinskega
proračuna, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb,
s plačili za storitve, s samoprispevkom in s prihodki od premoženja ožjega dela občine.
Kriteriji in merila za financiranje nalog in delovanja krajevnih skupnosti iz proračuna občine se določijo z odlokom.
Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti zajeti
v finančnih načrtih, ki jih za posamezno proračunsko leto oblikujejo in občinskemu svetu predlagajo njihovi sveti. Finančne
načrte, ki so kot sestavni del občinskega proračuna njegova
priloga, sprejme na predlog župana občinski svet.
Občina ne prevzema finančnih obveznosti krajevnih skupnosti, ki niso zajeti v proračunu občine.
Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je
odgovoren predsednik sveta.
Krajevne skupnosti imajo svoje žiro račune.
Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti se
uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo financiranje javne
porabe in določbe odloka o proračunu občine.
Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne skupnosti
opravlja nadzorni odbor občine.
76. člen
Občinski svet lahko na predlog župana, nadzornega odbora občine, četrtine članov sveta krajevne skupnosti ali zbora
občanov krajevne skupnosti razpusti svet krajevne skupnosti
in razpiše predčasne volitve:
– če se po najmanj trikratnem sklicu ne sestane,
– če ne izvršuje nalog, ki so mu v skladu s tem statutom
zaupane oziroma jih izvršuje v nasprotju z zakonom, predpisi
in splošnimi akti občine,
– če se ugotovi, da očitno nezakonito razpolaga s sredstvi občanov ali če se sredstva, ki so skupnosti dodeljena iz
občinskega proračuna uporabljajo nenamensko.
Občinski svet lahko s spremembo statuta tudi ukine
krajevno skupnost, če ugotovi, da svet krajevne skupnosti ne
opravlja svojih nalog, da ni kandidatov za člane sveta oziroma
da občani na njenem območju nimajo interesa za opravljanje
nalog krajevne skupnosti v skladu s tem statutom.
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V. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV
PRI ODLOČANJU V OBČINI
77. člen
Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju
v občini so: zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa.
1. Zbor občanov
78. člen
Občani na zboru občanov:
– obravnavajo pobude in predloge za spremembo območja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v zvezi
s tem in oblikujejo mnenja,
– obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in
povezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne lokalne
skupnosti,
– obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali
ukinitev ožjih delov občine oziroma za spremembo njihovih
območij,
– predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spremembah območij naselij, imen naselij ter imen ulic,
– opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zakonom,
– dajejo predloge občinskim organom v zvezi s pripravo
programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom ter varovanja življenjskega okolja,
– oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor, kot
so gradnja avtocest, energetskih objektov, odlagališč odpadkov
in nevarnih stvari,
– obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odločajo
o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem statutom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako sklene
občinski svet ali župan.
Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora
občanov so občinski organi, v katerih pristojnost posamezna
zadeva spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih nalog
upoštevati. Če pristojni občinski organ meni, da predlogov,
pobud, stališč, mnenj in odločitev zbora občanov ni mogoče
upoštevati, je občanom dolžan na primeren način in v primernem roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.
79. člen
Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za eno ali
več krajevnih skupnosti, za posamezno naselje ali zaselek.
Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na pobudo občinskega sveta ali sveta krajevne skupnosti.
Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v občini, zbor občanov v
krajevni skupnosti pa na zahtevo najmanj 10 odstotkov volivcev
v tej skupnosti.
Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebovati
pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava.
Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli.
Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum rojstva in
naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise. Župan lahko
zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zahteve ni podprlo
zadostno število volivcev. Slep z obrazložitvijo se vroči pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu na seznamu.
Župan skliče zbor občanov najkasneje v tridesetih dneh po
prejemu pravilno vložene zahteve.
80. člen
Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za katerega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter
predlog dnevnega reda.
Sklic zbora volivcev je treba objaviti na krajevno običajen
način.
81. člen
Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenovanje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.
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Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje najmanj
pet odstotkov volivcev z območja občine, za katero je zbor
sklican. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo glasuje
najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru.
Javni uslužbenec občinske uprave, ki ga določi tajnik
občine, ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko volivcev je
glasovalo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o odločitvah
zbora. Z zapisnikom zbora občanov tajnik občine seznani
občinski svet in župana ter ga na krajevno običajen način
objavi.
2. Referendum o splošnem aktu občine
82. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki
so vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski
svet, razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o
splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo
občinski davki in druge dajatve.
Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega odstavka razpiše referendum na predlog župana ali član občinskega sveta.
Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva
najmanj deset odstotkov volivcev v občini in če tako določa
zakon ali statut občine.
83. člen
Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali četrtina članov občinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh
po sprejemu splošnega akta občine.
Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega
akta občine je treba občinski svet pisno seznaniti s pobudo
volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma.
Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana
pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma,
župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu
ali pobudi oziroma do odločitve na referendumu.
84. člen
Referendum se opravi kot naknadni referendum, na katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine
ali njegove posamezne določbe.
Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z
objavo izida referenduma.
Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe
zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upoštevanju
volje volivcev ne spremeni.
Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil splošni
akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove posamezne
določbe, zavezuje občinski svet, ki je splošni akt, o katerem
je bil izveden referendum, sprejel, do konca njegovega mandata.
85. člen
Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih
določbah mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis
referenduma. Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje, ki naj bo predmet referenduma, in obrazložitev.
Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali svet
ožjega dela občine. Pobuda mora biti podprta s podpisi najmanj deset odstotkov volivcev v občini. Podporo pobudi dajo
volivci na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov:
ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča.
Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo predloži županu.
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Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v skladu s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z zakonom
in s statutom občine, o tem v osmih dneh po prejemu pobude
obvesti pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno neskladnost
odpravi v osmih dneh. Če pobudnik tega ne stori, se šteje,
da pobuda ni bila vložena. Župan o tem nemudoma obvesti
pobudnika in občinski svet.
Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz
predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preizkusi
upravno sodišče.
86. člen
Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z
osebnim podpisovanjem.
Župan določi obrazec za podporo z osebnim podpisovanjem, ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis referenduma, in rok za zbiranje podpisov.
Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim organom,
pristojnim za vodenje evidence volilne pravice.
Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena,
če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom zadostno
število volivcev.
87. člen
Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po
sprejemu odločitve o predlogu župana ali občinskega svetnika
za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh od vložitve
zahteve volivcev za razpis referenduma v skladu s četrtim
odstavkom prejšnjega člena.
Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje petinštirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela prost
dan.
Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet vrsto
referenduma, splošni akt, o katerem se bo odločalo oziroma
njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedilo referendumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na referendumu tako, da se bo obkrožilo “ZA” oziroma “PROTI”, dan razpisa
in dan glasovanja.
Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s tem
statutom določen za objavo splošnih aktov občine.
Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi občinska volilna
komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.
88. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki
imajo pravico voliti člane občinskega sveta.
Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje
večina volivcev, ki so glasovali.
89. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo
lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora odloča občinska volilna komisija.
Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanjih
izvedbe referenduma veljajo določbe zakona, ki urejajo referendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, kolikor ni s tem
statutom v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi posamezno
vprašanje drugače urejeno.
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje občinska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na način, ki
je v statutu občine določen za objavo splošnih aktov občine.
3. Svetovalni referendum
90. člen
Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referendum.
Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za
njen del.
Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami
tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine.
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Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne zavezuje občinskih organov.
4. Drugi referendumi
91. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispevkih in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.
Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu
z določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja
referendum, ni drugače določeno.
Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je zanjo glasovala večina volivcev, ki so glasovali v občini oziroma
v delu občine, za katerega se bo samoprispevek uvedel, pod
pogojem, da se jih je glasovanja udeležila večina.
5. Ljudska iniciativa
92. člen
Najmanj deset odstotkov volivcev v občini lahko zahteva izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve
iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih
organov.
Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnjega
odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo določbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen referendum
o splošnem aktu občine.
Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta
občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski
svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej
pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno vložene
zahteve.
Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih
organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu
od dne pravilno vložene zahteve.
93. člen
Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v občini na zborih občanov in referendumih ter njihovo
izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu.
6. Občinske javne službe
94. člen
Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama
določi, in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom.
Opravljanje javnih služb zagotavlja občina:
– neposredno v okviru občinske uprave,
– z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
– z dajanjem koncesij,
– z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.
95. člen
Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina javne službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:
– osnovnošolsko izobraževanje,
– predšolska vzgoja in varstvo otrok,
– osnovno zdravstvo in lekarna,
– osebna pomoč družini in
– knjižničarstvo.
Občina lahko ustanovi javne službe tudi na drugih področjih, zlasti na področju glasbene vzgoje, izobraževanja
odraslih, kulture, športa in drugih dejavnosti s katerimi se
zagotavljajo javne potrebe.
96. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitejšega
zagotavljanja javnih služb ustanovi javno službo skupaj z
drugimi občinami.
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97. člen
Na področju gospodarskih javnih služb občina ustanovi
javne službe za:
– oskrbo s pitno vodo,
– ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov
komunalnih odpadkov,
– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih odpadnih voda,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za ceste in zelenih površin,
– vzdrževanje občinskih javnih cest
– in na drugih področjih, če tako določa zakon.
98. člen
Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi
druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene
pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij občine.
99. člen
Občinske javne službe ustanavlja občina z odlokom ob
upoštevanju pogojev določenih z zakonom.
100. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitega zagotavljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb ustanovi
gospodarsko javno službo v okviru zaokroženih oskrbovalnih
sistemov skupaj z drugimi občinami skupno pravno osebo
javnega prava za izvajanje občinskih javnih služb.
101. člen
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih službah, ki
so ustanovljene za območje dveh ali več občin, občinski sveti
občin ustanoviteljic ustanovijo skupni organ, ki ga sestavljajo
župani občin ustanoviteljic.
V aktu o ustanovitvi skupnega organa se določijo njegove naloge, organizacija dela in način sprejemanja odločitev, način financiranja in delitve stroškov za delo skupnega
organa.
102. člen
Občina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih služb, ki so
po zakonu obvezne.
VI. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE
103. člen
Premoženje občine je finančno in stvarno premoženje.
Finančno premoženje so denarna sredstva, terjatve, delnice
in deleži na kapitalu pravnih oseb in druge naložbe v pravne
osebe. Stvarno premoženje so premičnine in nepremičnine.
Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober gospodar.
Odločitev o odtujitvi in pridobitvi nepremičnega premoženja občine sprejme občinski svet.
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem občine sprejme občinski svet na predlog župana. Sprejeti letni načrt izvršuje župan. Letni načrt je moč med
letom dopolnjevati in spreminjati.
Pred sklenitvijo pogodbe o pridobitvi nepremičnega premoženja mora župan preveriti, ali so v proračunu zagotovljena
finančna sredstva. Odprodaja ali zamenjava nepremičnin in
premičnin v lasti občine se izvede po postopku in na način,
ki ga določa zakon.
Za brezplačno pridobitev premoženja je treba pridobiti
predhodno soglasje občinskega sveta, če bi takšna pridobitev
povzročila večje stroške ali če je lastništvo povezano s pogoji,
ki bi lahko povzročili obveznosti za občino.
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104. člen
Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, taks,
pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.
105. člen
Vsi prihodki in izdatki občine morajo biti zajeti v proračunu
občine.
Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in
načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun
financiranja.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov.
Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki so
opredeljeni z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja,
s posebnimi zakoni ali drugimi predpisi.
V splošnem in posebnem delu proračuna se prikažejo:
1. ocena realizacije prejemkov in izdatkov za preteklo
leto in
2. ocena realizacije prejemkov in izdatkov za tekoče
leto.
V splošnem in posebnem delu proračuna se prikaže tudi
načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto. Predmet sprejemanja v občinskem svetu je samo načrt prejemkov in izdatkov
za prihodnje leto.
106. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki
so določeni s proračunom. V imenu občine se smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena
za posamezne namene.
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni
vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo
sredstev.
107. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je
odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti posamezne delavce občinske
uprave ali podžupana.
108. člen
Proračun je odlok občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za
eno leto.
Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi, občinska uprava in krajevne skupnosti.
Posredni uporabniki proračuna so javni skladi, javni zavodi in agencije, katerih ustanovitelj je občina.
109. člen
Proračun občine sprejme občinski svet na predlog župana
z odlokom.
Župan predloži občinskemu svetu:
1. predlog občinskega proračuna z obrazložitvami;
2. program prodaje občinskega finančnega in stvarnega
premoženja za prihodnje leto, ki je potrebna zaradi zagotavljanja prejemkov proračuna, z obrazložitvami;
3. predloge finančnih načrtov za prihodnje leto javnih
skladov in agencij, katerih ustanovitelj je občina, z obrazložitvami in
4. predloge predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev
predloga občinskega proračuna.
110. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki,
ki obsegajo:
1. davčne prihodke, ki zajemajo tudi prispevke;
2. nedavčne prihodke;
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3. kapitalske prihodke;
4. prejete donacije in
5. transferne prihodke.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo odhodki,
ki obsegajo:
1. tekoče odhodke;
2. tekoče transfere;
3. investicijske odhodke in
4. investicijske transfere.
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa
prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog
in vsa sredstva danih posojil ter za nakup kapitalskih naložb.
V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in
zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov
izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložbe ter
s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu
financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe
denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.
111. člen
Župan predloži predlog občinskega proračuna za prihodnje leto občinskemu svetu v 30 dneh po predložitvi državnega
proračuna državnemu zboru.
Občinski svet mora sprejeti proračun v roku, ki omogoča
uveljavitev proračuna s 1. januarjem leta, za katero se sprejema proračun.
Župan predloži občinski proračun ministrstvu, pristojnemu
za finance, v tridesetih dneh po njegovem sprejetju.
112. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani
odhodki po natančnih namenih, po uporabnikih proračuna,
investicijah, investicijskem vzdrževanju in drugih namenih.
113. člen
Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero
se nanaša, se financiranje funkcij občine ter njihovih nalog in
drugih s predpisi določenih namenov (v nadaljnjem besedilu:
začasno financiranje) začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu.
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki ne
smejo povečevati števila zaposlenih glede na stanje na dan
31. december preteklega leta.
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
Odločitev o začasnem financiranju občine sprejme župan
in o tem obvesti občinski svet ter nadzorni odbor. Odločitev o
začasnem financiranju se objavi v Uradnem listu RS.
Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri
mesece. Če proračun ni sprejet v dodatnem roku treh mesecev
začasnega financiranja, se začasno financiranje občine lahko
podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če je
to potrebno za financiranje funkcij občine.
114. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih
obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna
ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan
zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem
ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo, ali prerazporedi proračunska
sredstva.
O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski
svet.
Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
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115. 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 je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo
sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.
116. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost uporabnika ali posredovanje uporabnika proračuna, se
sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje
uporabnika. O zmanjšanju sredstev odloča župan.
Če se uporabnik ali posredni uporabnik med letom ukine
in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik, se neporabljena
sredstva prenesejo v proračunsko rezervo ali se prerazporedijo
med druge uporabnike.
117. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko
za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine
ali najame posojilo največ 5 odstotkov sprejetega proračuna, ki
mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O uporabi sredstev rezerve in o najetju posojila iz tega
člena odloča župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet na
prvi naslednji seji.
118. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov
vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska
rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena 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. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 0,5% prihodkov iz
bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije
se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
119. člen
V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so
potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive
človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih
povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno
doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s
proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem
primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejme
občinski proračun, odloča župan na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča
občinski svet s pisnimi poročili. O uporabi sredstev proračunske
rezerve v znesku, ki presega višino, določeno z odlokom o
proračunu, odloča občinski svet s posebnim odlokom.
120. člen
Zaključni račun proračuna je akt občine, v katerem so
prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki
ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Pri sestavi
zaključnega računa se upošteva členitev, ki je predpisana za
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sestavo proračuna. Zaključni račun zajema tudi obrazložitev
zaključnega računa, katere sestavni del so podatki iz bilance
stanja ter pojasnilo odstopanj.
Neposredni uporabnik pripravi zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo za preteklo leto in ga predloži
županu do 28. februarja tekočega leta.
Župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega
proračuna za preteklo leto in ga predloži ministrstvu, pristojnemu za finance, do 31. marca tekočega leta.
Župan predloži predlog zaključnega računa občinskega
proračuna občinskemu svetu v sprejem. Župan o sprejetem
zaključnem računu občinskega proračuna obvesti ministrstvo,
pristojno za finance, v tridesetih dneh po njegovem sprejemu.
121. člen
Občina se lahko zadolžuje na podlagi predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance, pod pogoji, ki jih določa
zakon, ki ureja financiranje občin. Posli zadolžitve, za katere
ministrstvo, pristojno za finance, ni izdalo soglasje so nični.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanja proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina
likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% zadnjega
sprejetega proračuna. Če posebni zakon ne določa drugače, so
prihodki od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi prihodek
proračuna in stroški v zvezi z zagotavljanjem likvidnosti sredstev proračuna izdatek proračuna.
Občina mora o zadolževanju in odplačilih glavnic dolgov
poročati ministrstvu, pristojnemu za finance, na način in v rokih,
ki jih predpiše minister, pristojen za finance.
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic občinskega dolga
v tekočem proračunskem letu, vendar največ do višine 5%
zadnjega sprejetega proračuna.
122. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine.
O soglasju odloča občinski svet. Občinski svet odloča
tudi o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij
in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, pod pogoji,
ki jih določa zakon.
123. člen
Finančno poslovanje občine izvršuje računovodska služba občine, občina pa si lahko zagotovi izvrševanje računovodskih opravil v ustrezni skupni službi z drugimi občinami ali pri
specializirani organizaciji.
Računovodska služba opravlja plačila, tekoče ureja, zajema, knjigovodsko evidentira in sporoča podatke, pripravlja
obvezne računovodske izkaze, izvaja računovodski nadzor in
nadzor nad izpolnjevanjem terjatev in plačilom obveznosti.
124. člen
Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih del
izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
125. člen
Za financiranje občine in upravljanje s premoženjem se
smiselno uporabljajo določbe Zakona o javnih financah in Zakona o financiranju občin ter vse njihove spremembe.
VII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE
1. Splošni akti občine
126. člen
Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega sveta,
odloki in pravilniki.
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Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostorske
in druge načrte razvoja občine, občinski proračun in zaključni
račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.
Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet
sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.
Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja poslovnik občinskega sveta.
127. člen
Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov občinskega
sveta.
Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpisan
za sprejem odloka.
128. člen
S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko
večino navzočih članov, se uredi organizacija in način dela
občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti članov
občinskega sveta.
129. člen
Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz svoje
pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in določa način
njihovega dela ter ustanavlja javne službe.
Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.
130. člen
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta ali
odloka v procesu njihovega izvrševanja.
131. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni
v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti
dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.
V Uradnem listu Republike Slovenije se objavljajo tudi
drugi akti, za katere tako določi občinski svet.
2. Posamični akti občine
132. člen
Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
S posamičnimi akti – sklepom ali odločbo – odloča občina o upravnih zadevah iz lastne pristojnosti in iz prenesene
državne pristojnosti.
133. člen
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi
občinske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače
določeno.
O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih zadevah iz prenesene državne pristojnosti odloča državni organ,
ki ga določi zakon.
O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.
VIII. VARSTVO OBČINE V RAZMERJU DO DRŽAVE
IN ŠIRŠIH LOKALNIH SKUPNOSTI
134. člen
Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo
ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se posega v ustavni položaj in v pravice občine, oziroma če se s
predpisi pokrajine brez pooblastila oziroma soglasja občine
posega v njene pravice.
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135. člen
Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim
sodiščem spor o pristojnosti, če Državni zbor ali vlada s
svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih
v pristojnosti občine. Enako lahko postopa, če pokrajina ali
druga občina posega v njeno pristojnost.
136. člen
Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija
konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi
izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi če
osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi
akti uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.

Uradni list Republike Slovenije
1712.

Poslovnik Občinskega sveta Občine Šmarje
pri Jelšah

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah
(Uradni list RS, št. 41/99, 91/01 in 57/02) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 28. redni seji dne 22. 4. 2010 sprejel

POSLOVNIK
Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah
I. SPLOŠNE DOLOČBE

137. člen
Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot
stranka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh
postopkih oziroma če so z že izdanimi akti prizadete pravice
in koristi občine, določene z ustavo in zakoni.

1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela občinskega
sveta (v nadaljevanju: svet) ter način uresničevanja pravic in
dolžnosti članov in članic občinskega sveta (v nadaljevanju:
člani).

138. člen
Delovna telesa so dolžna za potrebe občinskega sveta
oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpisov, ki se
tičejo koristi občine in pokrajine. Na tej podlagi oblikuje občinski svet svoje mnenje, ki ga pošlje državnemu zboru.

2. člen
Določbe tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi za
delovanje delovnih teles sveta in njihovih članov ter svetov krajevnih skupnosti. Način dela delovnih teles se lahko v skladu s
tem poslovnikom ureja tudi v aktih o ustanovitvi delovnih teles,
lahko pa tudi s poslovniki delovnih teles.

IX. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA UPRAVE
139. člen
Vsako ministrstvo na svojem področju nadzoruje zakonitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne
pristojnosti izdajajo župan, občinski svet in pooblaščeni delavci občinske uprave.
V zadevah, ki jih na organe občine prenese država,
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela.
Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko
pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje
nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog
na teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravljanje nalog iz državne pristojnosti.
Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad
zakonitostjo dela organov občin zagotoviti ustrezno sodelovanje, medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom
občin.
140. člen
Do sprejema novih splošnih aktov občine se v občini
še naprej smiselno uporabljajo splošni akti, ki so jih sprejeli
organi bivše Občine Šmarje pri Jelšah pred letom 1995, če
niso v nasprotju z zakonom.
141. člen
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut
Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99, 91/01
in 57/02).
142. člen
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03212-0027/2010
Šmarje pri Jelšah, dne 23. aprila 2010
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

3. člen
Svet in njegova delovna telesa poslujejo v slovenskem
jeziku.
4. člen
Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno.
Javnost dela se lahko omeji ali izključi, če to zahtevajo
razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki
vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali
uradna tajnost.
Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve javnosti dela sveta in njegovih delovnih teles določa ta poslovnik.
5. člen
Svet dela na rednih, izrednih, dopisnih in slavnostnih
sejah.
Redno sejo sveta skliče župan najmanj štirikrat na leto.
Izredne seje se sklicujejo po določilih tega poslovnika ne
glede na rokovne omejitve, ki veljajo za redne seje.
Dopisne seje se sklicujejo po določbah tega poslovnika v
primerih, ko niso izpolnjeni pogoji za sklic izredne seje.
Slavnostne seje se sklicujejo ob praznikih občine in drugih
svečanih priložnostih.
6. člen
Svet predstavlja župan oziroma županja (v nadaljnjem
besedilu župan), delovno telo sveta pa predsednik oziroma
predsednica (v nadaljnjem besedilu: predsednik) delovnega
telesa.
7. člen
Svet uporablja žig občine, ki je določen s statutom občine
ali odlokom, v katerega notranjem krogu je ime občinskega
organa “OBČINSKI SVET”.
Svet uporablja žig na vabilih za seje, na splošnih aktih in
aktih o drugih odločitvah ter na dopisih.
Žig sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delovna
telesa sveta.
Žig sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo tajnik občine.
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II. KONSTITUIRANJE SVETA
8. člen
Svet se konstituira na prvi seji po volitvah, na kateri je
potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta.
Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče prejšnji župan
praviloma 20 dni po izvolitvi članov, vendar ne kasneje kot 10
dni po izvedbi drugega kroga volitev župana.
Zaradi priprave na prvo sejo skliče župan nosilce kandidatnih list, s katerih so bili izvoljeni svetniki.
9. člen
Obvezni dnevni red konstitutivne seje je:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov
2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet
in volitev župana
3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih
pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov svetnikov
5. Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah
kandidatov za župana
6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja.
O dnevnem redu konstitutivne seje svet ne razpravlja in
ne odloča.
10. člen
Prvo sejo novoizvoljenega sveta vodi najstarejši član sveta oziroma član sveta, ki ga na predlog najstarejšega svetnika
določi svet.
Na prvi seji svet izmed navzočih članov najprej imenuje tričlansko mandatno komisijo za pregled prispelih pritožb
in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta. Člane
komisije predlaga župan, lahko pa tudi vsak član. Svet glasuje
najprej o županovem predlogu, če ta ni izglasovan pa o predlogih članov po vrstnem redu, kot so bili vloženi, dokler niso
imenovani trije člani komisije. O preostalih predlogih svet ne
odloča.
Mandatna komisija na podlagi poročila volilne komisije
in potrdil o izvolitvi volilne komisije pregleda, kateri kandidati
so bili izvoljeni za člane sveta, predlaga svetu odločitve o morebitnih pritožbah kandidatov za člane sveta ali predstavnikov
kandidatnih list in predlaga potrditev mandatov za člane.
Mandatna komisija na podlagi poročila volilne komisije in
potrdila o izvolitvi župana predlaga svetu tudi odločitve o morebitnih pritožbah drugih kandidatov za župana ali predstavnikov
kandidatur.
11. člen
Mandate članov sveta potrdi svet na predlog mandatne
komisije potem, ko dobi njeno poročilo o pregledu potrdil o izvolitvi ter vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov,
predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list.
Svet odloči skupaj o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o
vsakem spornem mandatu pa odloča posebej.
Član sveta, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati
o potrditvi svojega mandata. Šteje se, da je svet z odločitvijo o
spornem mandatu odločil tudi o pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature oziroma kandidatne liste.
Svet na podlagi poročila volilne komisije in potrdila o
izvolitvi župana na podlagi poročila mandatne komisije posebej odloči o morebitnih pritožbah kandidatov za župana,
predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list. Če je za
župana izvoljen kandidat, ki je bil hkrati izvoljen tudi za člana
sveta, pa je zoper njegov mandat župana vložena pritožba, o
odločanju o pritožbi ne sme glasovati. Glasovati ne sme niti
vlagatelj pritožbe – kandidat za župana, če je bil izvoljen tudi
za člana sveta.
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12. člen
Ko se svet konstituira in ugotovi izvolitev župana, nastopijo mandat novoizvoljeni člani sveta in novi župan, mandat dotedanjim članom sveta in županu pa preneha.
S prenehanjem mandata članov sveta preneha članstvo
v nadzornem odboru občine ter stalnih in občasnih delovnih
telesih sveta.
Članom sveta, ki jim je prenehal mandat, preneha članstvo v vseh občinskih organih.
13. člen
Ko je svet konstituiran, imenuje najprej izmed svojih
članov komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot svoje stalno delovno telo. Komisija mora do prve
naslednje seje sveta pregledati članstvo v občinskih organih
in delovnih telesih ter pripraviti predloge za imenovanje
novih članov.
III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV SVETA
1. Splošne določbe
14. člen
Pravice in dolžnosti članov sveta so določene z zakonom, statutom občine in tem poslovnikom.
Člani sveta imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej
in sodelovati pri delu sveta in njegovih delovnih teles, katerih
člani so. Člani sveta se lahko udeležujejo tudi sej drugih
delovnih teles in imajo pravico sodelovati pri njihovem delu,
vendar brez pravice glasovanja.
Član sveta ima pravico:
– predlagati svetu v sprejem odloke in druge akte,
razen proračuna, zaključnega računa in drugih aktov, za
katere je v zakonu ali v statutu določeno, da jih sprejme svet
na predlog župana,
– predlagati svetu obravnavo drugih vprašanj iz njegove pristojnosti;
– glasovati o predlogih splošnih aktov občine, drugih
aktov in odločitev sveta ter predlagati dopolnila (amandmaje)
teh predlogov;
– sodelovati pri oblikovanju dnevnih redov sej sveta;
– predlagati kandidate za člane občinskih organov,
delovnih teles sveta in organov javnih zavodov, javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica
je občina oziroma v katerih ima občina v skladu z zakonom
svoje predstavnike.
Član sveta ima dolžnost varovati podatke zaupne narave, ki so kot osebni podatki, državne, uradne in poslovne
tajnosti opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti
sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev, za
katere zve pri svojem delu.
Član sveta ima pravico do povračila stroškov v zvezi z
opravljanjem funkcije ter v skladu z zakonom in posebnim
aktom sveta do plačila za nepoklicno opravljanje funkcije
občinskega funkcionarja.
15. člen
Član sveta ne more biti klican na odgovornost zaradi
mnenja, izjave ali glasu, ki ga je dal v zvezi z opravljanjem
svoje funkcije.
Član sveta nima imunitete ter je za svoja dejanja, ki
niso povezana s pravicami in dolžnostmi člana sveta, odškodninsko in kazensko odgovoren.
16. člen
Svetniške skupine, ki jih oblikujejo člani sveta izvoljeni
z istoimenske liste ali dveh ali več kandidatnih list, imajo le
pravice, ki gredo posameznemu svetniku.
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2. Vprašanja in pobude članov sveta

IV. DELOVNO PODROČJE SVETA

17. člen
Član sveta ima pravico zahtevati od župana, drugih občinskih organov in občinske uprave obvestila in pojasnila, ki so mu
potrebna v zvezi z delom v svetu in njegovih delovnih telesih.
Občinski organi iz prejšnjega odstavka so dolžni odgovoriti na vprašanja članov sveta in jim posredovati zahtevana pojasnila. Če član sveta to posebej zahteva, mu je treba odgovoriti
oziroma posredovati pojasnila tudi v pisni obliki.
Član sveta ima pravico županu ali tajniku občine postaviti
vprašanje ter jima lahko da pobudo za ureditev določenih vprašanj ali za sprejem določenih ukrepov iz njune pristojnosti.

21. člen
Svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru
pravic in dolžnosti občine.
Svet opravlja zadeve iz svoje pristojnosti, ki jo določa na
podlagi ustave in zakona statut občine.

18. člen
Član sveta zastavlja vprašanja in daje pobude v pisni
obliki ali ustno.
Na vsaki redni seji sveta mora biti predvidena posebna
točka dnevnega reda za vprašanja in pobude članov.
Vprašanja oziroma pobude morajo biti kratke in postavljene tako, da je njihova vsebina jasno razvidna. V nasprotnem
primeru župan ali za vodenje seje pooblaščeni podžupan oziroma član sveta na to opozori in člana sveta pozove, da vprašanje oziroma pobudo ustrezno dopolni.
Ustno postavljeno vprašanje ne sme trajati več kot 3 minute, obrazložitev pobude pa ne več kot 5 minut.
Pisno postavljeno vprašanje mora biti takoj posredovano
tistemu, na katerega je naslovljeno.
Pri obravnavi vprašanj in pobud morata biti na seji obvezno prisotna župan in tajnik občine. Če sta župan ali tajnik
občine zadržana, določita, kdo ju bo nadomeščal in odgovarjal
na vprašanja in pobude.
Na seji se odgovarja na vsa vprašanja in pobude, ki so
bila oddana do začetka seje ter na ustna vprašanja dana ob
obravnavi vprašanj in pobud članov sveta. Če zahteva odgovor na vprašanje podrobnejši pregled dokumentacije oziroma
proučitev, lahko župan ali tajnik občine oziroma njun namestnik
odgovori na naslednji seji.
Župan ali tajnik občine oziroma njun namestnik lahko na
posamezna vprašanja ali pobude odgovorita pisno, pisno morata odgovoriti tudi na vprašanja in pobude, za katere tako zahteva vlagatelj. Pisni odgovor mora biti posredovan vsem članom
sveta s sklicem, najkasneje pa na prvi naslednji redni seji.
19. člen
Če član sveta ni zadovoljen z odgovorom na svoje vprašanje oziroma pobudo, lahko zahteva dodatno pojasnilo. Če
tudi po tem ni zadovoljen, lahko predlaga svetu, da se o zadevi
opravi razprava, o čemer odloči svet z glasovanjem.
Če svet odloči, da bo o zadevi razpravljal, mora župan
uvrstiti to vprašanje na dnevni red prve naslednje redne seje.
3. Odgovornost in ukrepi zaradi neupravičene odsotnosti
s sej sveta in delovnih teles
20. člen
Član sveta se je dolžan udeleževati sej sveta in delovnih
teles, katerih član je.
Če ne more priti na sejo sveta ali delovnega telesa, katerega član je, mora o tem in o razlogih za to obvestiti občinsko
upravo ali predsednika delovnega telesa najpozneje do začetka
seje. Če zaradi višje sile ali drugih razlogov ne more obvestiti občinske uprave oziroma predsednika delovnega telesa o
svoji odsotnosti do začetka seje, mora to opraviti takoj, ko je
to mogoče.
Članu sveta, ki se ne udeleži redne seje sveta, ne pripada
plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije za mesec, v katerem
je bila ta seja.
Če se član delovnega telesa iz neopravičenih razlogov ne
udeleži treh sej delovnega telesa v koledarskem letu, lahko predsednik delovnega telesa predlaga svetu njegovo razrešitev.

V. SEJE SVETA
1. Sklicevanje sej, predsedovanje in udeležba na seji
22. člen
Svet dela in odloča na sejah.
Seje sveta sklicuje župan.
Župan sklicuje seje sveta po potrebi, po sklepu sveta in
na predlog drugih predlagateljev določenih s statutom občine,
mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno.
23. člen
Vabilo za redno sejo sveta s predlogom dnevnega reda
se pošlje članom najkasneje 7 dni pred dnem, določenim za
sejo. Skupaj z vabilom se pošlje tudi gradivo, ki je bilo podlaga
za uvrstitev zadev na dnevni red. Posamezno gradivo se lahko
pošlje tudi kasneje ali posreduje na mizo, če je vsebina gradiva
nujno potrebna pri odločanju o točki dnevnega reda, pa ga ni
bilo mogoče posredovati že z vabilom za sejo.
Vabilo na sejo sveta se pošlje županu, podžupanoma,
predsedniku nadzornega odbora občine, tajniku občine in predsednikom svetov krajevnih skupnosti.
Vabila iz prejšnjih dveh odstavkov se pošljejo po pošti v
fizični obliki na papirju, če tako s pisno izjavo naroči prejemnik
pa lahko tudi na disketi, zgoščenki, drugem podobnem nosilcu
podatkov ali po elektronski pošti. Vabilo se objavi na spletni
strani občine.
24. člen
Izredna seja sveta se skliče za obravnavanje in odločanje
o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje.
Izredno sejo sveta lahko skliče župan na predlog delovnega telesa sveta ali na zahtevo 1/4 članov sveta ali na lastno
pobudo.
V predlogu oziroma zahtevi za sklic izredne seje morajo
biti navedeni razlogi za njen sklic. Predlogu oziroma zahtevi
mora biti priloženo gradivo o zadevah, o katerih naj svet odloča. Če seja sveta ni sklicana v roku sedem dni od predložitve
pisnega obrazloženega predloga oziroma zahteve za sklic s
priloženim ustreznim gradivom, jo lahko skliče tisti upravičeni
predlagatelj, ki je sklic zahteval. V tem primeru lahko predlagatelj sejo tudi vodi.
Vabilo za izredno sejo sveta z gradivom mora biti vročeno
članom sveta najkasneje tri dni pred sejo. Vabilo se pošlje v
skladu z 22. členom tega poslovnika in se objavi na spletni
strani občine.
Če razmere terjajo drugače, se lahko izredna seja sveta
skliče v skrajnem roku, ki je potreben, da so s sklicem seznanjeni vsi člani sveta in se seje lahko udeležijo. V tem primeru
se lahko dnevni red seje predlaga na sami seji, na sami seji
pa se lahko predloži svetnikom tudi gradivo za sejo. Svet pred
sprejemom dnevnega reda tako sklicane izredne seje ugotovi
utemeljenost razlogov za sklic. Če svet ugotovi, da ni bilo razlogov, se seja ne opravi in se skliče nova izredna ali redna seja
v skladu s tem poslovnikom.
25. člen
Dopisna seja se skliče za odločanje o zadevah, o katerih
je nujno takojšnje sprejetje odločitve sveta.
Dopisna seja se ne more sklicati o zadevah, za katere je
pri odločanju potrebna dvotretjinska večina glasov.
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Sklic in gradivo za dopisno sejo se pošlje po pošti ali
vroči osebno. Dopisna seja sveta se opravi po telefonu ali pisno. Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem
članom sveta, od katerih jih je osebno vročitev potrdilo več kot
polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki so glasovali. Svetniki lahko na dopisni seji svojo odločitev (za, proti)
sporočijo do roka, ki je določen s sklicem seje. Za sprejemanje
odločitev na dopisni seji sveta se smiselno uporabljajo določila
statuta in tega poslovnika o odločanju na redni ali izredni seji
sveta. O dopisni seji sveta se naredi zapisnik. V zapisniku mora
biti navedeno, koliko svetnikov je glasovalo za predlog in koliko
proti predlogu, rezultat glasovanja in sklepi, ki so bili sprejeti.
Zapisnik potrdi svet na prvi naslednji seji.
26. člen
Na seje sveta se vabijo poročevalci za posamezne točke
dnevnega reda, ki jih določi župan oziroma tajnik občine.
Vabilo se pošlje tudi vsem, katerih navzočnost je, glede
na dnevni red seje, potrebna.
27. člen
Predlog dnevnega reda seje sveta pripravi župan.
Predlog dnevnega reda lahko predlagajo tudi vsi, ki imajo
pravico zahtevati sklic seje sveta.
V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo le
točke, za katere obravnavo so izpolnjeni pogoji, ki so določeni
s tem poslovnikom.
Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so pripravljeni za drugo obravnavo.
O sprejemu dnevnega reda odloča svet na začetku seje.
Svet ne more odločiti, da se v dnevni red seje uvrstijo zadeve, če članom ni bilo predloženo gradivo oziroma h katerim
ni dal svojega mnenja ali ni zavzel stališča župan, kadar ta ni bil
predlagatelj, razen v primerih, ki jih določa ta poslovnik.
28. člen
Sejo sveta vodi župan. Župan lahko za vodenje sej sveta
pooblasti podžupana ali drugega člana sveta (v nadaljnjem
besedilu: predsedujoči).
Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan ali predsedujoči
ne more voditi že sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa tudi to
ni mogoče, jo vodi najstarejši član sveta.
Izredno sejo sveta, ki jo skličejo člani sveta, ker župan ni
opravil sklica v skladu z zakonom in tem poslovnikom, vodi član
sveta, ki ga pooblastijo člani sveta, ki so sklic seje zahtevali.
29. člen
Seje sveta so javne.
Javnost seje se zagotavlja z navzočnostjo občanov in
predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah sveta.
Predstavnike sredstev javnega obveščanja v občini in
občane se o seji obvesti z objavljenim vabilom, ki mu je priloženo gradivo za sejo. Objava se opravi vsaj tri dni pred sejo na
spletni strani občine ter na krajevno običajen način.
Občan, ki se želi udeležiti seje, ima pravico vpogleda v
gradiva, ki so predložena članom sveta za to sejo, nima pa
pravice na seji razpravljati.
Predsedujoči mora poskrbeti, da ima javnost v prostoru, v
katerem seja sveta poteka, primeren prostor, da lahko spremlja
delo sveta ter pri tem dela ne moti. Prostor za javnost mora biti
vidno ločen od prostora za člane sveta. Če občan, ki spremlja
sejo, ali predstavnik sredstva javnega obveščanja moti delo
sveta, ga predsedujoči najprej opozori, če tudi po opozorilu ne
neha motiti dela sveta, pa ga odstrani iz prostora.
Župan predlaga svetu, da s sklepom zapre sejo za javnost
v celoti ali ob obravnavi posamezne točke dnevnega reda, če to
terjajo zagotovitev varstva podatkov, ki so v skladu z zakonom
niso informacije javnega značaja.
Kadar svet sklene, da bo izključil javnost oziroma kako
točko dnevnega reda obravnaval brez navzočnosti javnosti,
odloči, kdo je lahko poleg župana, predsedujočega in članov
sveta navzoč na seji.
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2. Potek seje
30. člen
Ko predsedujoči začne sejo, obvesti svet, kdo izmed
članov sveta mu je sporočil, da je zadržan in se seje ne more
udeležiti.
Predsedujoči nato ugotovi, ali je svet sklepčen. Predsedujoči obvesti svet tudi o tem, kdo je povabljen na sejo.
Na začetku seje lahko predsedujoči poda pojasnila v zvezi
z delom na seji in drugimi vprašanji.
31. člen
Preden svet določi dnevni red seje, odloča o sprejemu
zapisnika prejšnje seje.
Član sveta lahko da pripombe k zapisniku prejšnje seje
in zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni in dopolni. O
utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev zapisnika
prejšnje seje odloči svet.
Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso bile
podane pripombe, lahko pa se sprejme ustrezno spremenjen in
dopolnjen s sprejetimi pripombami.
32. člen
Svet na začetku seje določi dnevni red.
Pri določanju dnevnega reda svet najprej odloča o predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda, nato
o predlogih, da se dnevni red razširi in nato o morebitnih predlogih za skrajšanje rokov, združitev obravnav ali hitri postopek.
Zadeve, za katere tako predlaga župan, se brez razprave
in glasovanja umaknejo z dnevnega reda. Kadar predlaga umik
točke dnevnega reda oseba, ki ni predlagatelj točke, svet o tem
razpravlja in glasuje.
Predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko sprejmejo
le, če so razlogi nastali po sklicu seje in če je bilo članom sveta
izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni
red. O predlogih za razširitev dnevnega reda svet razpravlja
in glasuje.
Po sprejetih posameznih odločitvah za umik oziroma za
razširitev dnevnega reda da predsedujoči na glasovanje predlog dnevnega reda v celoti.
33. člen
Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po
sprejetem vrstnem redu.
Med sejo lahko svet spremeni vrstni red obravnave posameznih točk dnevnega reda.
34. člen
Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda lahko
poda župan ali oseba, ki jo določi župan oziroma predlagatelj,
kadar to ni župan, dopolnilno obrazložitev. Dopolnilna obrazložitev sme trajati največ petnajst minut, če ni s tem poslovnikom
drugače določeno. Kadar svet tako sklene, je predlagatelj
dolžan podati dopolnilno obrazložitev.
Če ni župan predlagatelj, poda župan ali od njega pooblaščeni podžupan oziroma tajnik občine mnenje k obravnavani
zadevi. Potem dobi besedo predsednik delovnega telesa sveta,
ki je zadevo obravnavalo. Obrazložitev županovega mnenja in
beseda predsednika delovnega telesa lahko trajata največ po
deset minut.
Potem dobijo besedo člani sveta po vrstnem redu, kakor
so se priglasili k razpravi. Razprava posameznega člana lahko
traja največ sedem minut. Svet lahko sklene, da posamezen
član iz utemeljenih razlogov lahko razpravlja dalj časa, vendar
ne več kot petnajst minut.
Razpravljavec lahko praviloma razpravlja le enkrat, ima
pa pravico do replike po razpravi vsakega drugega razpravljavca. Replika mora biti konkretna in se nanašati na napovedi replike označeno razpravo, sicer jo lahko predsedujoči prepove.
Replike smejo trajati največ tri minute.
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Ko je vrstni red priglašenih razpravljavcev izčrpan, predsedujoči vpraša, ali želi še kdo razpravljati. Dodatne razprave
lahko trajajo le po tri minute.

Predsedujoči skrbi, da govornika nihče ne moti med govorom. Govornika lahko opomni na red ali mu seže v besedo
le predsedujoči.

35. člen
Razpravljavec sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem redu in o katerem teče razprava, h kateri je predsedujoči
pozval.
Če se razpravljavec ne drži dnevnega reda ali prekorači
čas za razpravo, ga predsedujoči opomni. Če se tudi po drugem opominu ne drži dnevnega reda oziroma nadaljuje z razpravo, mu predsedujoči lahko vzame besedo. Zoper odvzem
besede lahko razpravljavec ugovarja. O ugovoru odloči svet
brez razprave.

41. člen
Za kršitev reda na seji sveta sme predsedujoči izreči
naslednje ukrepe:
– opomin,
– odvzem besede,
– odstranitev s seje ali z dela seje.

36. člen
Članu sveta, ki želi govoriti o kršitvi poslovnika ali o kršitvi
dnevnega reda, da predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva.
Nato poda predsedujoči pojasnilo glede kršitve poslovnika
ali dnevnega reda. Če član ni zadovoljen s pojasnilom, odloči
svet o tem vprašanju brez razprave.
Če član zahteva besedo, da bi opozoril na napako ali popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni točna in je povzročila
nesporazum ali potrebo po osebnem pojasnilu, mu da predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se mora član omejiti
na pojasnilo in njegov govor ne sme trajati več kot pet minut.
37. člen
Ko predsedujoči ugotovi, da ni več priglašenih k razpravi,
sklene razpravo o posamezni točki dnevnega reda. Če je na
podlagi razprave treba pripraviti predloge za odločitev ali stališča, se razprava o taki točki dnevnega reda prekine in nadaljuje
po predložitvi teh predlogov.
Predsedujoči lahko med sejo prekine delo sveta tudi, če
je to potrebno zaradi odmora, priprave predlogov po zaključeni
razpravi, potrebe po posvetovanjih, pridobitve dodatnih strokovnih mnenj. V primeru prekinitve predsedujoči določi, kdaj
se bo seja nadaljevala.
Predsedujoči prekine delo sveta, če ugotovi, da seja ni
več sklepčna, če so potrebna posvetovanja v delovnem telesu
in v drugih primerih, ko tako sklene svet. Če je delo sveta prekinjeno zato, ker seja ni več sklepčna, sklepčnosti pa ni niti v
nadaljevanju seje, predsedujoči sejo konča.
38. člen
Predsedujoči odredi petnajstminutni odmor vsaj po polovici točk dnevnega reda.
Odmor lahko predsedujoči odredi tudi na obrazložen predlog posameznega ali skupine članov sveta, župana ali predlagatelja, če je to potrebno zaradi priprave dopolnil (amandmajev), mnenj, stališč, dodatnih obrazložitev ali odgovorov
oziroma pridobitve zahtevanih podatkov. Odmor lahko traja
največ trideset minut, odredi pa se ga lahko pred oziroma v
okviru posamezne točke največ dvakrat.
Če kdo od upravičencev predlaga dodatni odmor po izčrpanju možnosti iz prejšnjega odstavka, odloči svet, ali se lahko
odredi odmor ali pa se seja prekine in nadaljuje drugič.
39. člen
Če svet o zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal razprave ali
če ni pogojev za odločanje, ali če svet o zadevi ne želi odločiti
na isti seji, se razprava oziroma odločanje o zadevi preloži na
eno izmed naslednjih sej. Enako lahko svet odloči, če časovno
ni uspel obravnavati vseh točk dnevnega reda.
Ko so vse točke dnevnega reda izčrpane, svet konča
sejo.
3. Vzdrževanje reda na seji
40. člen
Za red na seji skrbi predsedujoči. Na seji sveta ne sme
nihče govoriti, dokler mu predsedujoči ne da besede.

42. člen
Opomin se lahko izreče članu sveta, če govori, čeprav ni
dobil besede, če sega govorniku v besedo ali če na kak drug
način krši red na seji.
Odvzem besede se lahko izreče govorniku, če s svojim
govorom na seji krši red in določbe tega poslovnika in je bil na
tej seji že dvakrat opominjan, naj spoštuje red in določbe tega
poslovnika.
Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izreče članu
sveta oziroma govorniku, če kljub opominu ali odvzemu besede
krši red na seji, tako da onemogoča delo sveta.
Član sveta oziroma govornik, ki mu je izrečen ukrep odstranitve s seje ali z dela seje, mora takoj zapustiti prostor, v
katerem je seja.
43. člen
Predsedujoči lahko odredi, da se odstrani s seje in iz
poslopja, v katerem je seja, vsak drug udeleženec, ki krši red
na seji oziroma s svojim ravnanjem onemogoča nemoten potek
seje.
Če je red hudo kršen, lahko predsedujoči odredi, da se
odstranijo vsi poslušalci.
44. člen
Če predsedujoči z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda
na seji sveta, jo prekine.
4. Odločanje
45. člen
Svet veljavno odloča, če je na seji navzočih večina vseh
članov sveta.
Navzočnost se ugotavlja na začetku seje, pred vsakim
glasovanjem in na začetku nadaljevanja seje po odmoru oziroma prekinitvi. Navzočnost članov sveta na začetku seje se
ugotovi s podpisi članov na listi navzočnosti.
Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost članov
sveta v sejni sobi.
Kadar je za sprejem odločitve potrebna dvotretjinska večina, svet veljavno odloča, če je na seji navzočih najmanj dve
tretjini vseh članov sveta.
46. člen
Svet odloča z večino opredeljenih glasov navzočih članov sveta, če ni z zakonom, statutom ali s tem poslovnikom
določeno drugače.
47. člen
Svet praviloma odloča z javnim glasovanjem.
S tajnim glasovanjem lahko svet odloča, če tako sklene pred odločanjem o posamezni zadevi oziroma vprašanju.
Predlog za tajno glasovanje lahko da župan ali najmanj ena
četrtina vseh članov sveta.
48. člen
Glasovanje se opravi po končani razpravi o predlogu, o
katerem se odloča.
Član sveta ima pravico obrazložiti svoj glas, razen če ta
poslovnik ne določa drugače. Obrazložitev glasu se v okviru
posameznega glasovanja dovoli le enkrat in sme trajati največ
dve minuti.
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Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi
in objavi izid glasovanja.

Predsedujoči takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid
glasovanja na seji sveta.

49. člen
Člani sveta glasujejo tako, da se opredelijo “ZA“ ali “PROTI“ sprejemu predlagane odločitve. Vsak član glasuje o isti
odločitvi samo enkrat, razen če je glasovanje v celoti ponovljeno.

53. člen
Če član sveta utemeljeno ugovarja poteku glasovanja ali
ugotovitvi izida glasovanja, se lahko glasovanje ponovi.
O ponovitvi glasovanja odloči svet brez razprave na predlog člana, ki ugovarja poteku ali ugotovitvi izida glasovanja,
ali na predlog predsedujočega.

50. člen
Javno glasovanje se opravi z dvigom rok ali s poimenskim
izjavljanjem.
Poimensko glasujejo člani sveta, če svet tako odloči na
predlog predsedujočega ali najmanj ene četrtine vseh članov
sveta.
Člane se pozove k poimenskemu glasovanju po abecednem redu prve črke njihovih priimkov. Član glasuje tako, da
glasno izjavi “ZA“ ali “PROTI“.
O poimenskem glasovanju se piše zaznamek tako, da
se pri vsakem članu sveta zapiše, kako je glasoval, ali pa se
zabeleži njegova odsotnost. Zaznamek je sestavni del zapisnika seje.
51. člen
Tajno se glasuje z glasovnicami.
Tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Administrativno‑tehnična opravila v zvezi s tajnim glasovanjem opravlja tajnik občine
ali javni uslužbenec, ki ga določi tajnik.
Za glasovanje se natisne toliko enakih glasovnic, kot je
članov sveta.
Glasovnice morajo biti overjene z žigom, ki ga uporablja
svet.
Pred začetkom glasovanja določi predsedujoči čas glasovanja.
Komisija vroči glasovnice članom sveta in sproti označi,
kateri član je prejel glasovnico. Glasuje se na prostoru, ki je
določen za glasovanje in na katerem je zagotovljena tajnost
glasovanja.
Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča, in praviloma opredelitev “ZA“ in “PROTI“. “ZA“ je na dnu glasovnice
za besedilom predloga na desni strani, “PROTI“ pa na levi. Glasuje se tako, da se obkroži besedo “ZA“ ali besedo “PROTI“.
Glasovnica mora vsebovati navodilo za glasovanje.
Glasovnica za imenovanje vsebuje zaporedne številke,
imena in priimke kandidatov, če jih je več po abecednem redu
prvih črk njihovih priimkov. Glasuje se tako, da se obkroži
zaporedno številko pred priimkom in imenom kandidata, za
katerega se želi glasovati in največ toliko zaporednih številk,
kolikor kandidatov je v skladu z navodilom na glasovnici treba
imenovati.
Ko član sveta izpolni glasovnico, odda glasovnico v glasovalno skrinjico.
52. člen
Ko je glasovanje končano, komisija ugotovi izid glasovanja.
Ugotovitev izida glasovanja obsega:
– število razdeljenih glasovnic,
– število oddanih glasovnic,
– število neveljavnih glasovnic,
– število veljavnih glasovnic,
– število glasov “ZA“ in število glasov “PROTI“, oziroma
pri glasovanju o kandidatih število glasov, ki jih je dobil posamezni kandidat,
– ugotovitev, da je predlog izglasovan s predpisano večino ali da predlog ni izglasovan, pri glasovanju o kandidatih pa
kateri kandidat je imenovan.
O ugotovitvi rezultatov glasovanja se sestavi zapisnik, ki
ga podpišejo vsi, ki so vodili glasovanje.

54. člen
Določbe tega poslovnika, ki določajo določen delež potrebnih glasov za sprejem odločitve ali določen delež članov
sveta za sklepčnost seje, se uporabljajo tako, da se v primeru,
če delež ne predstavlja celo število, upošteva prvo naslednje
celo število.
5. Zapisnik seje sveta
55. člen
O vsaki seji sveta se piše zapisnik.
Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa
podatke o udeležbi na seji, o predlogih, o izidih glasovanja o
posameznih predlogih in o sklepih, ki so bili sprejeti. Zapisniku
je treba predložiti original ali kopijo gradiva, ki je bilo predloženo
oziroma obravnavano na seji.
Za zapisnik seje sveta skrbi tajnik občine. Tajnik občine
lahko za vodenje zapisnika seje sveta pooblasti drugega javnega uslužbenca.
Na vsaki redni seji sveta se obravnavajo in potrdijo zapisniki prejšnje redne in vseh vmesnih izrednih oziroma dopisnih
sej sveta. Vsak član sveta ima pravico podati pripombe na
zapisnik. O utemeljenosti pripomb odloči svet. Če so pripombe
sprejete, se zapišejo v zapisnik ustrezne spremembe.
Sprejeti zapisnik podpišeta predsedujoči sveta, ki je sejo
vodil, in tajnik občine oziroma pooblaščeni javni uslužbenec, ki
je vodil zapisnik.
Zapisnik nejavne seje oziroma tisti del zapisnika, ki je bil
voden na nejavnem delu seje sveta, se ne prilaga v gradivo za
redno sejo sveta in ne objavlja. Člane sveta z njim pred potrjevanjem zapisnika seznani predsedujoči.
56. člen
Če se seja zvočno snema, je dobesedni zapisnik prepis
zvočnega zapisa poteka seje (magnetogram).
Magnetogram seje se hrani skupaj z zapisnikom in drugim
gradivom s seje.
Član sveta in drug udeleženec seje, če je za to dobil dovoljenje predsedujočega, ima pravico poslušati magnetogram.
Poslušanje se opravi v prostorih občinske uprave ob navzočnosti pooblaščenega javnega uslužbenca.
Vsakdo lahko zaprosi, da se del zvočnega zapisa seje, ki
vsebuje informacijo javnega značaja, ki jo želi pridobiti, dobesedno prepiše in se mu posreduje. Prošnjo, v kateri poleg svojega
osebnega imena in naslova navede, kakšno informacijo želi
dobiti, vloži ustno ali pisno pri pooblaščenemu javnemu uslužbencu, ki o zahtevi odloči v skladu z zakonom.
57. člen
Ravnanje z gradivom sveta, ki je zaupne narave, določi
svet na podlagi zakona s posebnim aktom.
Izvirniki odlokov, splošnih in drugih aktov sveta, zapisniki
sej ter vse gradivo sveta in njegovih delovnih teles, se kot trajno
gradivo hrani v stalni zbirki dokumentarnega gradiva občinske
uprave.
58. člen
Član sveta ima pravico vpogleda v vse spise in gradivo,
ki se hrani v stalni zbirki dokumentarnega gradiva, če je to
potrebno zaradi izvrševanja njegove funkcije. Vpogled odredi
tajnik občine na podlagi pisne zahteve člana sveta. Original
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zahteve, odredba oziroma sklep o zavrnitvi se hrani pri gradivu,
ki je bilo vpogledano.
V primeru dokumentarnega gradiva zaupne narave, odloči o vpogledu župan v skladu z zakonom in aktom sveta.
6. Strokovna in administrativno-tehnična opravila za svet
59. člen
Strokovno in administrativno delo za svet in za delovna
telesa sveta zagotavlja tajnik občine z zaposlenimi v občinski
upravi.
Tajnik občine določi javnega uslužbenca, ki pomaga pri
pripravi in vodenju sej ter opravlja druga opravila potrebna za
nemoteno delo sveta in njegovih delovnih teles, če ni za to s
sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določeno posebno delovno mesto.
7. Delovna telesa sveta
60. člen
Svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo imenuje izmed svojih članov.
Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
imenuje svet na prvi seji po volitvah takoj, ko se konstituira in
ugotovi, kdo je bil izvoljen za župana.
Naloge komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje določa poseben odlok.
61. člen
Svet ustanovi stalne ali občasne komisije in odbore kot
svoja delovna telesa. Komisije in odbori sveta v okviru svojega
delovnega področja v skladu s tem poslovnikom in aktom o
ustanovitvi obravnavajo zadeve iz pristojnosti sveta in dajejo
svetu mnenja in predloge.
Komisije in odbori sveta lahko predlagajo svetu v sprejem
odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna
in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je
v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme svet na
predlog župana.
62. člen
Občasna delovna telesa ustanovi svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov ter opravi
imenovanje.
63. člen
Člane odborov in komisij imenuje svet na predlog komisije
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izmed svojih
članov in največ polovico članov izmed drugih občanov, če ta
poslovnik ne določa drugače.
Predsednika odbora imenuje svet izmed svojih članov.
Prvo sejo odbora skliče novoizvoljeni predsednik delovnega telesa.
Članstvo v komisiji ali odboru sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski
upravi.
64. člen
Svet lahko razreši predsednika, posameznega člana odbora sveta ali odbor v celoti na predlog najmanj četrtine članov
sveta. Predlog novih kandidatov za člane odborov pripravi
komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prve
naslednje seje sveta.
65. člen
Svet in župan lahko ustanovita skupna delovna telesa. V
aktu o ustanovitvi skupnega delovnega telesa se določi njihova
sestava in naloge.
66. člen
Predsednik delovnega telesa predstavlja delovno telo,
organizira in vodi delo delovnega telesa, sklicuje njegove seje
in zastopa njegova mnenja, stališča in predloge v svetu.
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Seje delovnih teles se skličejo za obravnavo dodeljenih
zadev po sklepu sveta, na podlagi dnevnega reda redne seje
sveta ali na zahtevo župana.
Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano članom delovnega telesa tako, da ga dobijo najmanj tri dni pred
sejo delovnega telesa, razen v izjemnih in utemeljenih primerih.
Delovno telo dela na sejah. Delovno telo lahko veljavno
sprejema svoje odločitve, če je na seji navzoča večina njegovih
članov. Delovno telo sprejema svoje odločitve – mnenja, stališča in predloge z večino opredeljenih glasov navzočih članov.
Glasovanje v delovnem telesu je javno.
Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo določila
tega poslovnika, ki se nanašajo na delo sveta.
67. člen
Na sejo delovnega telesa so praviloma vabljeni javni
uslužbenci, ki so sodelovali pri pripravi predlogov aktov in
drugih odločitev sveta, ki jih določi predlagatelj, lahko pa tudi
predstavniki organov in organizacij, zavodov, podjetij in skladov, katerih delo je neposredno povezano z obravnavano problematiko.
VI. AKTI SVETA
1. Splošne določbe
68. člen
Svet sprejema statut občine in v skladu z zakonom in
statutom naslednje akte:
– poslovnik o delu sveta,
– proračun in rebalans proračuna občine ter zaključni
račun,
– planske in razvojne akte občine ter prostorske izvedbene akte,
– odloke,
– odredbe,
– pravilnike,
– navodila,
– sklepe.
Svet sprejema tudi stališča, priporočila, poročila, obvezne
razlage določb statuta občine in drugih splošnih aktov ter daje
mnenja in soglasja v skladu z zakonom ali statutom občine.
Vsebina splošnih aktov občine je določena z zakonom in
statutom občine.
69. člen
Župan predlaga svetu v sprejem proračun občine, rebalans proračuna in zaključni račun proračuna, odloke ter druge
splošne akte, za katere je v zakonu ali tem statutu določeno,
da jih predlaga župan.
Komisije in odbori sveta ter vsak član sveta lahko predlagajo svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen aktov iz prvega odstavka.
Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva od
sveta izdajo ali razveljavitev splošnega akta.
70. člen
Akte, ki jih sprejema svet, podpisuje župan.
Izvirnike aktov sveta se pečati in shrani v stalni zbirki
dokumentarnega gradiva občinske uprave.
2. Postopek za sprejem odloka
71. člen
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod, besedilo členov in obrazložitev.
Uvod obsega razloge za sprejetje odloka, oceno stanja,
cilje in načela odloka ter oceno finančnih in drugih posledic, ki
jih bo imelo sprejetje odloka.
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Če je predlagatelj odloka delovno telo sveta ali član sveta,
pošlje predlog odloka županu ali podžupanu oziroma članu
sveta, ki je pooblaščen za vodenje sej sveta (v nadaljnjem
besedilu: predsedujoči).

Proračun občine sprejema svet po postopku, določenem
s tem poslovnikom.
O predlogih drugih splošnih aktov, odloča svet na eni
obravnavi, če zakon ne določa drugače.

72. člen
Predlagatelj določi svojega predstavnika, ki bo sodeloval
v obravnavah predloga odloka na sejah sveta.
Župan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga odloka
na sejah sveta, tudi kadar on ni predlagatelj.

79. člen
Svet mora do prenehanja mandata svojih članov praviloma
zaključiti vse postopke o predlaganih splošnih aktih občine.
V primeru, da postopki niso zaključeni svet v novi sestavi na predlog župana odloči, o katerih predlogih za sprejem
občinskih splošnih aktov bo postopek nadaljeval, katere začel
obravnavati znova ter katerih ne bo obravnaval. Če predlagatelj
ni več občinski funkcionar, se predlog ne obravnava.

73. člen
Predsedujoči sveta pošlje predlog odloka članom sveta
in županu, kadar ta ni predlagatelj odloka, najmanj devet dni
pred dnem, določenim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan
predlog odloka.
Svet razpravlja o predlogu odloka na dveh obravnavah.
74. člen
V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlogih,
ki zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih in načelih ter temeljnih
rešitvah predloga odloka.
Če svet meni, da odlok ni potreben, ali da predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo, ga s sklepom zavrne.
Odlok je v prvi obravnavi sprejet, če je zanj glasovala
večina opredeljenih navzočih članov sveta.
Pred začetkom druge obravnave predlagatelj odloka dopolni predlog odloka na podlagi stališč in sklepov, ki so bili
sprejeti ob prvi obravnavi predloga odloka.
75. člen
Ko svet konča razpravo o predlogu odloka, glasuje o
sprejemu odloka v celoti.
Predlagatelj lahko predlaga umik predloga odloka po končani prvi ali drugi obravnavi. O predlogu umika odloči svet.
Če na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo bistvenih
vsebinskih pripomb in bi besedilo predloga odloka v drugi
obravnavi bilo enako besedilu predloga odloka v prvi obravnavi,
lahko svet na predlog predlagatelja sprejme predlog odloka na
isti seji, tako da se prva in druga obravnava predloga odloka
združita.
76. člen
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo njegove spremembe in dopolnitve člani sveta in predlagatelj z
amandmaji.
Župan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam
predlagatelj odloka in amandmaje na amandmaje članov sveta
k vsakemu predlogu odloka.
Amandma mora biti predložen članom sveta v pisni obliki
z obrazložitvijo najmanj tri dni pred dnem, določenim za sejo
sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka, h kateremu je
predlagan amandma, ali na sami seji, na kateri lahko predlaga
amandma najmanj ena četrtina vseh članov sveta ali predlagatelj odloka.
Župan lahko predlaga amandma na amandma članov
sveta na sami seji, na kateri se odlok obravnava. Amandma na
amandma mora vložiti pisno.
Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji do konca
obravnave spremeniti ali dopolniti amandma oziroma ga umakniti.
77. člen
Amandma, člen odloka in odlok v celoti so sprejeti, če se
zanje opredeli večina članov, ki glasujejo.
O vsakem amandmaju se glasuje posebej.
Najprej se glasuje o predlagateljevem amandmaju, nato
pa po vrstnem redu kot so bili amandmaji sprejeti.
78. člen
Statut občine in poslovnik o delu sveta se sprejemata po
enakem postopku, kot velja za sprejemanje odloka.

3. Hitri postopek za sprejem odlokov
80. člen
Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine ali naravne
nesreče, lahko svet sprejme odlok po hitrem postopku. Po
hitrem postopku sprejema svet tudi obvezne razlage določb
splošnih aktov občine.
Pri hitrem postopku se združita prva in druga obravnava
predloga odloka na isti seji.
Pri hitrem postopku je mogoče predlagati amandmaje na
sami seji vse do konca obravnave predloga odloka.
Amandma lahko predlaga tudi župan, kadar ni predlagatelj odloka.
O uporabi hitrega postopka odloči svet na začetku seje pri
določanju dnevnega reda. Hitri postopek lahko predlaga vsak
predlagatelj odloka.
Če svet ne sprejme predloga za sprejetje odloka po hitrem postopku, se uporabljajo določbe statuta, ki veljajo za prvo
obravnavo predloga odloka.
Pri hitrem postopku ne veljajo roki, ki so določeni za posamezna opravila v rednem postopku sprejemanja odloka.
4. Skrajšani postopek za sprejem odlokov
81. člen
Svet lahko na obrazložen predlog predlagatelja odloči, da
bo na isti seji opravil obe obravnavi odlokov ali drugih aktov, ki
se sprejemajo po dvofaznem postopku, če gre za:
– za manj zahtevne spremembe in dopolnitve odlokov,
– prenehanje veljavnosti posameznih odlokov ali njihovih
posameznih določb v skladu z zakonom,
– uskladitve odlokov z zakoni, državnim proračunom, drugimi predpisi državnega zbora in ministrstev ali odloki sveta,
– spremembe in dopolnitve odlokov v zvezi z odločbami
ustavnega sodišča ali drugih pristojnih organov,
– prečiščena besedila aktov.
V skrajšanem postopku se amandmaji vlagajo samo k
členom sprememb in dopolnitev odloka. Amandmaji in amandmaji na amandmaje se lahko vlagajo na sami seji vse do konca
obravnave odloka.
Po končani prvi obravnavi lahko vsak član sveta predlaga,
da svet spremeni svojo odločitev iz prvega odstavka tega člena
in da se druga obravnava opravi po rednem postopku. O tem
odloči svet takoj po vložitvi predloga.
82. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni
v Uradnem listu Republike Slovenije in pričnejo veljati petnajsti
dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.
V Uradnem listu Republike Slovenije se objavljajo tudi
drugi akti, za katere tako določi svet.
5. Postopek sprejemanja proračuna
83. člen
Predlog proračuna občine župan predloži svetu najkasneje v 30 dneh po predložitvi državnega proračuna Državnemu
zboru.
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Župan pošlje z gradivom članom sveta predlog proračuna
občine z vsemi sestavinami, ki jih določa zakon ter vabilo za
sejo, na kateri bo svet opravil splošno razpravo o predlogu
proračuna občine.
Na seji sveta župan predstavi predlog proračuna občine.
Predstavitev občinskega proračuna obsega:
– temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo predloga proračuna,
– opis načrtovanih politik občine,
– oceno bilance prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev
in naložb ter računa financiranja,
– okvirni predlog obsega finančnega načrta posameznega
neposrednega uporabnika,
– predstavitev načrta razvojnih programov,
– predstavitev načrta nabav in kadrovskega načrta.
Predstavitev ni časovno omejena. Župan lahko določi, da
posamezne dele proračuna predstavijo zaposleni v občinski
upravi.
84. člen
Na seji sveta se opravi splošna razprava o predlogu proračuna in sprejme sklep, da se da predlog proračuna v javno
razpravo ter določi rok, do katerega lahko vsi zainteresirani
vpogledajo v predlog proračuna in občinski upravi posredujejo
svoje pripombe. Predlog proračuna je v javni razpravi 15 dni
na sedežu občine.
85. člen
Če svet ne sprejme sklepa, da se da predlog proračuna
v javno razpravo, mora župan v roku sedmih dni predložiti
svetu nov predlog proračuna in sklicati sejo sveta. Na tej seji
se ponovno opravi splošna razprava brez predstavitve župana.
Župan uvodoma samo pojasni, v čem so bistvene spremembe
novega predloga glede na prvotno predlagani predlog.
Če tudi po tej obravnavi svet ne sprejme sklepa, da se
da predlog proračuna v javno obravnavo, župan posreduje
skupaj s stališči, ki jih je sprejel svet, predlog proračuna v javno
razpravo.
86. člen
Sklep o tem, da je predlog proračuna v javni razpravi, se
objavi na krajevno običajen način.
87. člen
V času javne razprave lahko predlog proračuna obravnavajo delovna telesa sveta, sveti krajevnih skupnosti ter zainteresirana javnost.
Pripombe in predloge se posredujejo županu.
Pripombe in predloge pa lahko posredujejo županu tudi
posamezniki.
88. člen
Najkasneje v petnajstih dneh po poteku roka za javno
razpravo pripravi župan predlog proračuna občine za drugo
obravnavo ter ga z gradivom posreduje vsem članom sveta
skupaj z vabilom za sejo, na kateri bo svet obravnaval predlog
proračuna. Člani sveta lahko vložijo amandmaje v pisni obliki
najkasneje tri dni pred sejo sveta.
89. člen
V uvodni obrazložitvi predloga proračuna za drugo obravnavo župan pojasni, katere pripombe iz javne razprave je
prejel, pojasni, katere je vključil v predlog proračuna za drugo
obravnavo in katere ni upošteval, ter utemeljitve, zakaj jih ni
upošteval.
Nadalje župan pojasni, katere amandmaje je prejel in
katere je možno upoštevati.
Župan lahko na seji vloži svoje amandmaje.
Po obrazložitvi župana lahko predlagatelji umaknejo svoj
amandma.
Če predlagatelj amandmaja ne umakne, se izvede razprava po amandmajih.
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Vsak amandma mora upoštevati načelo proračunskega
ravnovesja. Predlagatelj amandmaja mora navesti natančno,
iz katere postavke proračuna se zagotovijo sredstva in za kaj
se namenijo. Če predlagatelj ne pojasni, kako se bo zagotovilo
proračunsko ravnovesje, župan amandma umakne iz razprave
in odločanja.
Najprej se glasuje o amandmajih, ki jih je vložil župan,
nato pa o amandmajih, ki so jih vložili drugi predlagatelji, po
vrstnem redu vložitve.
90. člen
Po glasovanju o amandmajih župan ugotovi, kateri amandmaji so bili sprejeti in bodo vključeni v proračun občine.
Ko je končano glasovanje o amandmajih, župan ugotovi,
ali je proračun medsebojno usklajen glede prihodkov in odhodkov in drugih obveznosti.
Če je proračun usklajen, svet glasuje o proračunu kot
celoti.
Če župan ugotovi, da sprejeti amandmaji posegajo v
sredstva, ki jih občina mora zagotoviti v skladu z ustavo in
zakonom, v sredstva, ki jih občina mora zagotoviti po sklenjenih pogodbah, ali sodnih in drugih odločbah ali bi sprejeti
amandmaji imeli škodljive posledice za izvajanje določenih
dejavnosti, lahko prekine sejo in zahteva, da strokovna služba
prouči nastalo situacijo in določi rok, v katerem se pripravi
predlog za uskladitev.
Ko je predlog uskladitve pripravljen, ga župan obrazloži.
Če predloga obrazložitve ni mogoče pripraviti na isti seji,
župan določi rok, ko se bo seja nadaljevala.
Svet najprej glasuje o predlogu uskladitve in če je predlog
sprejet, glasuje svet o proračunu v celoti.
Če predlog uskladitve ni sprejet, proračun ni sprejet.
91. člen
Če proračun ni sprejet, določi svet rok, v katerem mora
župan predložiti nov predlog proračuna.
Nov predlog proračuna obravnava svet in o njem odloča
po določbah poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem
odloka.
92. člen
Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega se
nanaša, sprejme župan sklep o začasnem financiranju, ki lahko
traja največ tri mesece. Če tudi v tem roku ni sprejet proračun
občine se začasno financiranje lahko podaljša na predlog župana s sklepom sveta. Sklep o začasnem financiranju obravnava
svet po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek
za sprejem odloka.
93. člen
Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna
občine. Rebalans proračuna občine sprejema svet po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem
odloka.
6. Postopek za sprejem prostorskih aktov
94. člen
Prostorske akte, za katere je z zakonom, ki ureja prostorsko načrtovanje, določen postopek, ki zagotavlja sodelovanje
občanov pri oblikovanju njihove vsebine, sprejme svet z odlokom v eni obravnavi, ki se opravi v skladu z določbami tega
poslovnika, ki urejajo drugo obravnavo predloga odloka.
Če je k odloku sprejet amandma, ki spreminja s predlogom prostorskega akta določeno prostorsko ureditev, ki je bila
razgrnjena in v javni obravnavi, se šteje, da prostorski akt ni
sprejet in se postopek o odloku konča.
Postopek sprejemanja prostorskega akta se začne znova
z razgrnitvijo predloga, v katerega je vključen amandma iz
prejšnjega odstavka.
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7. Postopek za sprejem obvezne razlage

1. Imenovanje članov delovnih teles sveta

95. člen
Vsak, ki ima pravico predlagati odlok, lahko poda zahtevo za obvezno razlago določb občinskih splošnih aktov.
Zahteva mora vsebovati naslov splošnega akta, označitev določbe s številko člena ter razloge za obvezno razlago.
Zahtevo za obvezno razlago najprej obravnava statutarno‑pravna komisija, ki lahko zahteva mnenje drugih
delovnih teles sveta, predlagatelja splošnega akta, župana
in občinske uprave. Če komisija ugotovi, da je zahteva
utemeljena, pripravi predlog obvezne razlage in ga predloži
svetu v postopek.
Svet sprejema obvezno razlago po postopku, ki je s
tem poslovnikom določen za sprejem odloka po skrajšanem
postopku.

101. člen
Člane delovnih teles sveta imenuje svet na podlagi liste
kandidatov za člane, ki jo določi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Lista kandidatov vsebuje predlog
kandidata za predsednika delovnega telesa ter predlog kandidatov za člane delovnega telesa.
Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov, se
na isti seji izvede poimensko imenovanje članov. Če na ta način
niso imenovani vsi člani, se lahko predlagajo novi kandidati, o
katerih se opravi posamično glasovanje na isti seji sveta.
Če tudi na način iz prejšnjega odstavka ne pride do imenovanja vseh članov delovnega telesa, se glasovanje ponovi
na naslednji seji sveta, vendar samo glede manjkajočih članov
delovnega telesa.

8. Postopek za sprejem prečiščenega besedila

2. Imenovanje člana sveta za začasno opravljanje
funkcije župana

96. člen
Če bi bil kak občinski splošni akt zaradi številnih vsebinskih sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen in
nepregleden, lahko predlagatelj svetu predloži spremembe
in dopolnitve splošnega akta v prečiščenem besedilu kot
nov splošni akt.
Tak splošni akt sprejema svet po postopku, ki ga ta poslovnik določa za sprejem odloka po skrajšanem postopku.

102. člen
Če župan, ki mu je predčasno prenehal mandat, ne določi
kateri od dveh podžupanov bo začasno opravljal funkcijo župana, ali če je razrešen, imenuje svet izmed svojih članov člana,
ki bo to funkcijo opravljal do izvolitve novega župana.
O tem, ali se imenovanje izvede na podlagi javnega ali tajnega glasovanje, odloči svet pred glasovanjem o imenovanju.
Kandidat je imenovan, če dobi večino glasov navzočih
članov sveta.

VII. VOLITVE IN IMENOVANJA

3. Postopek za razrešitev

97. člen
Volitve in imenovanje funkcionarjev oziroma članov
organov, ki jih po zakonu ali statutu občine imenuje svet, se
opravijo po določilih tega poslovnika.
Če svet odloči, da se glasuje tajno, se glasovanje
izvede po določbah tega poslovnika, ki veljajo za tajno
glasovanje.

103. člen
Oseba, ki jo voli ali imenuje svet, se razreši po postopku,
ki ga določa ta poslovnik, če ni z drugim aktom določen drugačen postopek.
Postopek za razrešitev se začne na predlog predlagatelja,
ki je osebo predlagal za izvolitev ali imenovanje, ali na predlog
najmanj ¼ članov sveta. Če predlagatelj razrešitve ni komisija
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, se predlog razrešitve vloži pri komisiji.
Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi za razrešite.

98. člen
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se
glasuje tako, da se na glasovnici obkroži zaporedna številka
pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.
Če se glasuje za ali proti listi kandidatov, se glasuje
tako, da se na glasovnici obkroži beseda “ZA“ ali “PROTI“.
Kandidat je imenovan oziroma izvoljen, če je glasovala
večina članov sveta in je zanj glasovala večina tistih članov,
ki so glasovali.
99. člen
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, pa nihče
od predlaganih kandidatov pri glasovanju ne dobi potrebne
večine, se opravi novo glasovanje. Pri drugem glasovanju se
glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju
dobila največ glasov. Če pri prvem glasovanju več kandidatov dobi enako najvišje oziroma enako drugo najvišje število
glasov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje med
kandidati z enakim številom glasov določi z žrebom.
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se kandidati na glasovnici navedejo po abecednem vrstnem redu
prve črke njihovih priimkov.
Na glasovnici pri drugem glasovanju sta kandidata navedena po vrstnem redu glede na število glasov, dobljenih
pri prvem glasovanju.
100. člen
Če kandidat ne dobi potrebne večine oziroma če tudi pri
drugem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne večine,
se ponovi kandidacijski postopek in postopek glasovanja na
podlagi novega predloga kandidatur.

104. člen
Predlog za razrešitev se posreduje županu. Če predlog ne
vsebuje obrazložitve po določilih drugega odstavka prejšnjega
člena, ga župan vrne predlagatelju v dopolnitev.
Predlog za razrešitev mora biti vročen osebi, na katero se
nanaša, najmanj osem dni pred sejo sveta, na kateri bo obravnavan. Oseba, na katero se razrešitev nanaša, ima pravico
pisno se opredeliti o predlogu razrešitve.
Župan uvrsti predlog za razrešitev na prvo sejo sveta, do
katere je mogoče upoštevati rok iz prejšnjega odstavka tega
člena.
105. člen
Po končani obravnavi predloga za razrešitev svet sprejme
odločitev o predlogu z večino, ki je predpisana za izvolitev ali
imenovanje osebe, zoper katero je vložen predlog za razrešitev.
O razrešitvi ser izda pisni odpravek sklepa s pravnim
poukom.
4. Odstop članov sveta, članov delovnih teles
in drugih organov ter funkcionarjev občine
106. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico odstopiti.
Županu in članom sveta na podlagi odstopa v skladu z
zakonom in statutom občine predčasno preneha mandat.
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Pravico odstopiti imajo tudi podžupan, člani delovnih teles, drugih organov in člani nadzornega odbora ter drugi
imenovani, tudi če niso občinski funkcionarji.
Izjava o odstopu mora biti dana v pisni obliki komisiji
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je hkrati s predlogom za ugotovitev prenehanja članstva v nadzornem odboru
občine ali v delovnem telesu sveta dolžna predlagati svetu
novega kandidata.
Svet s sklepom ugotovi prenehanje mandata občinskega funkcionarja, članstva ali imenovanja zaradi odstopa
na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Sklep o prenehanju mandata občinskega funkcionarja
se pošlje občinski volilni komisiji.
Sklep o razrešitvi imenovanega se pošlje komisiji za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja zaradi postopka
izbire novega kandidata.

Občina lahko izdaja svoje glasilo, v katerem se objavljajo tudi sporočila in poročila o delu ter povzetki iz gradiv
in odločitev sveta in drugih organov občine.

VIII. RAZMERJA MED ŽUPANOM IN SVETOM

111. člen
V izrednem stanju oziroma izrednih razmerah, ko je
delovanje sveta ovirano, so dopustna odstopanja od postopkov in načina delovanja sveta, ki jih določa statut in ta
poslovnik.
Odstopanja se lahko nanašajo predvsem na roke sklicevanja sej, predložitve predlogov oziroma drugih gradiv in
rokov za obravnavanje predlogov splošnih aktov občine. Če
je potrebno, je mogoče tudi odstopanje glede javnosti dela
sveta. O odstopanjih odloči oziroma jih potrdi svet, ko se
sestane.

seje.

107. člen
Župan predstavlja svet, ga sklicuje in vodi njegove

Župan in svet ter njegova delovna telesa sodelujejo pri
uresničevanju in opravljanju nalog občine. Pri tem predvsem
usklajujejo programe dela in njihovo izvrševanje, skrbijo za
medsebojno obveščanje in poročanje o uresničevanju svojih
nalog in nastali problematiki ter si prizadevajo za sporazumno razreševanje nastalih problemov.
Kadar svet obravnava odloke in druge akte, ki jih predlaga župan, določi župan za vsako zadevo, ki je na dnevnem redu, poročevalca izmed uslužbencev občinske uprave,
lahko pa tudi izmed strokovnjakov, ki so pri pripravi odlokov
ali drugih aktov sodelovali.
108. člen
Župan skrbi za izvajanje odločitev sveta. Na vsaki
redni seji sveta poroča župan, ali po njegovem pooblastilu
podžupan, tajnik občine ali drug pooblaščeni uslužbenec
občinske uprave, o opravljenih nalogah med obema sejama
in o izvrševanju sklepov sveta.
V poročilu o izvršitvi sklepov sveta je potrebno posebej
obrazložiti tiste sklepe, ki niso izvršeni in navesti razloge za
neizvršitev sklepa.
Če sklepa sveta župan ne more izvršiti, mora svetu
predlagati nov sklep, ki ga bo možno izvršiti.
Župan skrbi za objavo odlokov in drugih splošnih aktov
sveta.
Župan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dolžan
svet sproti opozarjati na posledice nezakonitih odločitev in
ukrepati v skladu z zakonom in statutom občine.
IX. JAVNOST DELA
109. člen
Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o
delu občinskih organov, s posredovanjem posebnih pisnih
sporočil občanom in sredstvom javnega obveščanja o sprejetih odločitvah, z navzočnostjo občanov in predstavnikov
sredstev javnega obveščanja na sejah organov občine ter na
druge načine, ki jih določa statut in ta poslovnik.
Župan in tajnik občine obveščata občane in sredstva
javnega obveščanja o delu sveta, delovnih teles sveta, župana in občinske uprave.
Svet lahko sklene, da se o seji izda uradno obvestilo
za javnost.

110. člen
Župan skrbi za obveščanje javnosti in sodelovanje s
predstavniki javnih občil ter za zagotovitev pogojev za njihovo delo na sejah sveta.
Predstavnikom javnih občil je na voljo informativno in
dokumentacijsko gradivo, predlogi aktov sveta, obvestila in
poročila o delu sveta, zapisniki sej in druge informacije o
delu občinskih organov.
Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
delovnih teles, ki so zaupne narave.
Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upoštevajo
zakonski in drugi predpisi, ki urejajo to področje.
X. DELO SVETA V IZREDNEM STANJU

XI. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TER RAZLAGA
POSLOVNIKA
112. člen
Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se
uporabljajo določbe tega poslovnika, ki veljajo za sprejem
odlokov.
Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z
dvotretjinsko večino glasov navzočih članov.
113. člen
Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe poslovnika, razlaga med sejo sveta poslovnik predsedujoči.
Če se predsedujoči ne more odločiti, prekine obravnavo
točke dnevnega reda in naloži statutarno‑pravni komisiji, da
do naslednje seje pripravi razlago posamezne poslovniške
določbe.
Izven seje sveta daje razlago poslovnika statutarno‑pravna komisija.
Vsak član sveta lahko zahteva, da o razlagi poslovnika,
ki ga je dala statutarno‑pravna komisija, odloči svet.
114. člen
Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Poslovnik Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni
list RS, št. 43/99 in 118/04).
115. člen
Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03212-0028/2010
Šmarje pri Jelšah, dne 23. aprila 2010
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

1713.

35 / 3. 5. 2010 /

Stran

4993

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest
in kolesarskih poti v Občini Šmarje pri Jelšah

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 33/06 in njegove dopolnitve) in
16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št.
41/99) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 28. redni
seji dne 22. 4. 2010 sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih javnih cest
in kolesarskih poti v Občini Šmarje pri Jelšah
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo, ter občinske kolesarske poti.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se
razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste (s skrajšano
oznako LZ) v naselju Šmarje pri Jelšah in
– na mestne ali krajevne ceste (s skrajšano oznako LK) v
naselju Šmarje pri Jelšah.
Občinske kolesarske poti se kategorizirajo kot javne poti
za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Šmarje pri Jelšah in ceste
med naselji v Občini Šmarje pri Jelšah in naselji v sosednjih
občinah in
– ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in ceste med
naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cesta

Odsek
356141
356151
396041
396052
396061
396081
396082

Začetek
odseka
C 356130
C G2 107
C R3 687
C R3 687
C R3 687
C R2 423
C 406200

Rog. Slatina-Kristan Vrh
Podplat-Kačji dol-Kristan Vrh
Dolga gora-Sladka Gora
Ponikva-Šentvid
Boletina-Sp. Ponkvica
Gorica-Rakitovec-Čoklc
Čoklc-Loka pri Žusmu

Konec
odseka
C 356150
C R1 219
C 406020
C G2 107
C 396050
C 406200
C 396090

356140
356150
396040
396050
396060
396080
396080

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

396080
396390
406010
406020
406030
406040
406040
406040
406040
406050
406060
406070
406080
406090

396083
396391
406011
406021
406031
406041
406042
406043
406044
406051
406061
406071
406081
406091

C 396090
C R3 687
C R1 219
C R1 219
C 396390
C 406170
C G2 107
C 406050
C 406070
C 396050
C 407010
C 406060
C G2 107
C G2 107

Loka pri Žusmu-Sodna vas
Cecinje-Sladka Gora
Orehova vas-Dolga gora
Beli potok-Sladka Gora-Lemberg
Svetelšek-Gradec-Polžanska vas
Predel-Haler
Haler-LC 406051
Močle-Vrh
Vrh-Sotensko-Nova vas
Sp. Ponkvica-Senovica-Šmarje
Šmarje-Dvor-Sotensko
Dvor-Vrh
M. Pristava-Orehek-Grobelce
M. Pristava-Preloge

C R1 219
C 406020
C 396040
C 406100
C 396390
C G2 107
C 406050
C 406070
C 406020
C 407010
C 406040
C 406040
C 406060
C 406100

Potek

Dolžina
[m]
1.431
897
1.805
2.003
219
815
5.008

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]
3.291 Rogaška Slatina
2.038 Rogaška Slatina
2.310 Šentjur
2.544 Šentjur
5.879 Šentjur
2.863 Šentjur
558 Šentjur
950 Šentjur,
3.630 3.890 Podčetrtek
2.257 2.675 Šentjur
3.828 1.490 Šentjur
5.761
2.579
638
909
1.593
3.122
3.995
3.940
1.258
3.328
2.447
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
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Cesta

Odsek

406090
406100
406100
406110
406120
406130
406140
406150
406160
406170
406180
406190
406200
406200
406200
406200
406210
406220
406230
406240
406250
406250
406260
406270
406280
406280
406290
406300
406300
406300
406310
406320
406330
406340
406350
406360
406370
406380
406390

406092
406101
406102
406111
406121
406131
406141
406151
406161
406171
406181
406191
406201
406202
406203
406204
406211
406221
406231
406241
406251
406252
406261
406271
406281
406282
406291
406301
406302
406303
406311
406321
406331
406341
406351
406361
406371
406381
406391

Začetek
odseka
C 406100
C G2 107
C 406020
C G2 107
C G2 107
C G2 107
C G2 107
C G2 107
C 406140
C G2 107
C G2 107
C 406210
C G2 107
C 406220
C 406300
C 406370
C G2 107
C 406200
C G2 107
C G2 107
C R1 219
C R1 219
C R1 219
C R1 219
C 406230
C 406290
C 406230
C 406230
C 406310
C 406320
C 406290
C 406300
C 406200
C 406300
C 396080
C 406200
C 396080
C 396080
C 396060
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Potek
Preloge-Mestinje
Mestinje-Lemberg
Lemberg-Pečica
Sv. Benedikt-Krtince-Mestinje
Šentvid-Sp. Selce-Završe
Šentvid-Sp. Bodrež-Platinovec
Grobelno-Ključice-Rakovec
Gornja vas-Bodrež-Trno
Rakovec-Metličar
Šmarje-Globoko-Predel
Šmarje-Predenca-Ješovec
Korpule-Brecljevo
Šmarje-Cerovec
Cerovec-Brezje pri Lekmarju
Brezje pri Lekmarju-Sv. Štefan
Sv. Štefan-Čoklc
Šmarje-Korpule-Belo
Brecljevo-Draškovo selo
Sp. Belo-Stranje-Pristava
Zg. Stranje-Sp. Stranje
Grliče
Kristan Vrh-Dol pri Pristavi
Laše-Sotensko
Hajnsko-Plat
Šerovo-Konuško
Konuško-Zibika
Koretno-Konuško-Brezje pri L.
Sp. Mestinje-Zibiška vas
Zibika-Vršna vas
Vršna vas-Brezje pri Lekmarju
Pustike-Roginska gorca
Vršna vas-Sp. Tinsko
Strtenica-Tinska gora
Brunka vas-Božanovec-Škofija
Loka-Babna Reka-Strtenica
Sv. Štefan-Brezje pri Lekmarju
Volčja j.-Babna Brda-Sv. Šte.
Zg. Tinsko-Zaborovec
Vodenovo-Banji vrh

Konec
odseka
C G2 107
C 406020
C R1 219
C 406090
C G2 107
C 406140
C 406200
C 406140
C 406200
C 406150
C 406200
C 406220
C 406220
C 406300
C 406370
C 396080
C 406230
C 406230
C R1 219
C 406230
C R1 219
C 406230
C 356150
C 356140
C 406290
C 406300
C 406200
C 406310
C 406320
C 406200
C 396080
C 396080
C 406310
C 406290
C 406330
C 406200
C 406200
C 317060
C 406040

Dolžina
[m]
937
2.740
2.025
2.489
3.855
3.171
5.700
3.300
2.885
3.895
2.103
1.275
1.923
4.965
3.784
1.948
2.364
3.799
5.330
1.608
1.368
3.025
1.600
792
1.587
1.887
5.751
2.193
2.019
2.766
3.790
2.469
5.078
2.416
2.484
2.353
2.482
3.320
1.610

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]

610 Podčetrtek

373 Rogaška Slatina
1.705 Rogaška Slatina

1.782 Podčetrtek

282 Podčetrtek
331 Šentjur

Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Šmarje pri Jelšah znaša 160.549 m (160,549 km).
5. člen
Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom,
razvrščene v podkategorije, so:
– Zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste (LZ):
Zap.
št.
1.

Cesta

Odsek

407010

407011

Začetek
odseka
C G2 107

Potek
Kolodvorska ulica

Konec
odseka
C G2 107

Dolžina
[m]
1.073

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]

Skupna dolžina lokalnih zbirnih mestnih ali zbirnih krajevnih cest (LZ) v Občini Šmarje pri Jelšah znaša 1.073 m (1,073 km).
– Mestne ali krajevne ceste (LK):
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.

Cesta

Odsek

407030
407030
407040
407060
407080

407031
407032
407041
407061
407081

Začetek
odseka
C G2 107
O 407031
C G2 107
C 407040
C 407040

Potek
Obrtniška ulica I
Obrtniška ulica II
Vegova ulica
Ulica na livado
Gallusova ulica

Konec
odseka
C G2 107
C G2 107
Z OŠ
Z HŠ 28
Z HŠ 13

Dolžina
[m]
411
385
739
513
254

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]
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Zap.
št.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Cesta

Odsek

407090
407100
407130
407140
407150
407160
407170
407180
407190
407200
407210
407220
407230
407240
407270

407091
407101
407131
407141
407151
407161
407171
407181
407191
407201
407211
407221
407231
407241
407271

Začetek
odseka
C 407010
C G2 107
C 407160
C 406170
C 406170
C G2 107
C 407160
C 407160
C 406200
C 406200
C 406200
C 406200
C G2 107
C 406180
C 406050

Št.
Potek
Slomškova ulica
Cankarjeva ulica
Celjska cesta
Ulica Marice Strnad
Trubarjeva ulica
Vošnjakova ulica
Rožna ulica
Finžgarjeva ulica
Tavčarjeva ulica
Bevkova ulica
Prešernova ulica
Zelena ulica
Rakeževa ulica
Lorgerjeva ulica
Drevored Jelšingrad
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Konec
odseka
Z VVZ
C 407010
Z HŠ 33
Z HŠ 9
C 406170
Z HŠ 10
Z HŠ 13
Z HŠ 23
Z HŠ 11
Z HŠ 11
Z HŠ 8
Z HŠ 12
Z HŠ 8
Z HŠ 12
Z dvorec

Dolžina
[m]
287
307
73
91
349
176
178
282
269
117
123
108
289
245
234

Stran

4995

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]

Skupna dolžina lokalnih mestnih ali krajevnih cest (LK) v Občini Šmarje pri Jelšah znaša 5.430 m (5,430 km).
6. člen
Javne poti (JP) v naseljih Občine Šmarje pri Jelšah in
med naselji so:
Zap.
št.

Cesta

Odsek

Začetek
odseka

1.

599000

599001

C 406200

Ulica F. Skaze

Z HŠ 21

224

2.

599010

599011

C 407230

Rakeževa ulica

Z HŠ 10

217

3.

599020

599021

O 407241

Lorgerjeva ulica

Z HŠ 22

214

4.

599030

599031

C 406210

Ulica M. Vrečarja

Z HŠ 7

446

5.

599040

599041

C 407040

OŠ Šmarje-Žedonar

Z HŠ 19

438

6.

599050

599051

C 396060

Sp. Ponkvica-Gornja hosta

Z HŠ 17

1.076

Potek

Konec
odseka

Dolžina
[m]

7.

599060

599061

C 396080

Šeleker-Tepež

C 406380

894

8.

599060

599062

C 396080

Sp. Tinsko-Lastine

Z HŠ 3

203

9.

599070

599071

C 907590

Veliki vrh-Užmah

Z HŠ 4b

531

10.

599070

599072

C 907590

Grobelce-Šprajc

Z HŠ 4

139

11.

599080

599081

C G2 107

Kettejeva ulica

Z HŠ 11

238

12.

599090

599091

C 407040

Sončna ulica

Z HŠ 6

76

13.

599090

599101

C 407060

Murnova ulica

Z HŠ 6

83

14.

599110

599111

C 407060

Ulica na livado

Z N.H.

114

15.

599120

599121

C G2 107

Kartinova ulica

Z HŠ 14

123

16.

599130

599131

C G2 107

Gubčeva ulica

Z HŠ 19

377

17.

906010

906011

C 406010

Orehova vas-Sladka Gora

C 406020

1.129

18.

906020

906021

C 406020

Jerovska vas-Nova vas

C 406020

1.553

19.

906030

906031

C 406020

Sladka Gora-Ržišče

C 906020

696

20.

906040

906041

C 406100

Lemberg-Beli potok-Pečica

C 406020

1.298

21.

906040

906042

C 406020

Beli potok-Čakš

Z HŠ 10a

356

22.

906040

906043

C 406020

Jerovska vas-Tovornik

Z razcep

418

23.

906050

906051

C 406100

Lemberg-Beli potok

C 906040

725

24.

906060

906061

C 906040

Tičnica

Z HŠ 53

498

25.

906070

906071

C 406100

Topolovec

C 906080

593

26.

906080

906081

C R1 219

Pečica-Varta

Z HŠ 34

27.

906090

906091

C 406100

Lemberg-Varta

C 906080

28.

906100

906101

C R1 219

Gabernik-Varta

Z HŠ 20

131

29.

906100

906102

C R1 219

Podplat-Hernaus

Z HŠ 16

318

1.585
771

30.

906110

906111

C 406110

Krtince-Brin

Z HŠ 36a

964

31.

906120

906121

C R1 219

Podplat

C 406110

542

32.

906130

906131

C G2 107

Podplat-Zorin-Lupše

C 406110

545

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]

Stran

4996 /

Zap.
št.

Cesta

Št.
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Odsek
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Začetek
odseka

Potek

Konec
odseka

Dolžina
[m]

33.

906130

906132

O 906131

Podplat-Benedikt

Z HŠ 4

189

34.

906140

906141

C R1 219

Brezje pri Podplatu-Sever

Z HŠ 12

216

35.

906150

906151

C 406090

Mestinje-Tacar

Z HŠ 62

36.

906160

906161

C G2 107

Belo-Bobovo

C 406090

1.069

37.

906160

906162

C 406090

Bobovo-Frlinc-Lemberg

C 406020

3.870

38.

906160

906163

O 906162

Pijovci-Pevec

Z HŠ 7

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]

412

122

39.

906170

906171

C G2 107

Belo-Preloge

C 406090

965

40.

906170

906172

C 406090

Preloge-Pijovci

C 906160

1.389
1.114

41.

906180

906181

C 406090

Pijovci

C 906170

42.

906190

906191

C 406100

Mestinje-Belo

Z HŠ 19

571

43.

906200

906201

C G2 107

Belo-Lešje

Z HŠ 27

573
971

44.

906210

906211

C 406080

Orehek-Bobovo

C 906160

45.

906220

906221

C 906210

Bobovo-Karlej

Z HŠ 9

202

46.

906230

906231

C G2 107

Mala Pristava

Z HŠ 4c

158

47.

906230

906232

O 407032

Obrtniška-čistilna naprava

Z ČN

643
424

48.

906230

906233

C 406090

Mala Pristava-Šket

Z HŠ 2

49.

906240

906241

C 599080

Kettejeva ul.-Frlež

Z HŠ 7

325

50.

906250

906251

C 406080

Dvor-Zastranje

Z HŠ 10

809

51.

906260

906261

C 406080

Dvor-Sv. Miklavž

C 406060

474

52.

906260

906262

C 406060

Kokot-Sv. Miklavž

Z HŠ 29

353

53.

906270

906271

C 406060

Sotensko-Frlinc

C 906160

759

54.

906280

906281

C 406040

Vovk-Sagadin

Z HŠ 17

541

55.

906280

906282

C 406020

Nova vas-Marš

Z HŠ 11

216

56.

906290

906291

C 406390

Vrh-Rebre-Poljšak

Z HŠ 19

628

57.

906290

906292

C 406390

Vrh-Murn

C 406040

936

58.

906300

906301

C 396390

Svetelšek-Laze

Z HŠ 4

189

59.

906310

906311

C 406390

Vodenovo-Banji vrh

Z HŠ 18

795

60.

906310

906312

C 406390

Vodenovo-Kresnik

Z HŠ 19

310

61.

906320

906321

C 406070

Dvor

C 406040

860

62.

906320

906322

C 406070

Dvor-Jagodič

Z N.H.

253

63.

906330

906331

C 906340

Sladka Gora-Sopot

C 396040

945

64.

906330

906332

C 396040

Sladka Gora-Bekuš

Z HŠ 38

376

65.

906340

906341

C 406020

Sladka Gora

C 406020

221
274

66.

906350

906351

C 906330

Dolina

Z HŠ 14

67.

906360

906361

C 406030

Vovk

Z HŠ 7

217

68.

906370

906371

C 406030

Polžanska gorca-Polžanska vas

C 396390

932

69.

906390

906391

C 406030

Komplet

C 896340

631 186 Šentjur

70.

906400

906401

C 406040

Vodenovo-Vrh

C 406390

71.

906410

906411

C 906400

Sv. Lovrenc-Tačko

Z HŠ 23

72.

906420

906421

C 906400

Ogrinc-Gornja hosta

Z HŠ 15

397

73.

906430

906431

C 406040

Vrh

Z HŠ 29a

459

74.

906440

906441

C 406050

Senovica-Vrh

C 406040

1.441

75.

906440

906442

O 906441

Odcep Kranjc

Z HŠ 33

76.

906440

906443

O 906441

Poljšak-Vrh-Pergamož

C 406070

77.

906450

906451

C 406040

Močle-Prajseršek

Z HŠ 18

78.

906460

906461

C 906450

Močle

Z HŠ 7

99
602

1.135
509

239
467
1.087

79.

906470

906471

C 406050

Podrepšek

Z HŠ 19

80.

906480

906481

C 406050

Sp. Ponkvica

C 906470

774

81.

906490

906491

C 599050

Matjaž

C 906480

517

82.

906500

906501

C 599050

Kolar-Okrog

Z HŠ 21

774

83.

906510

906511

C G2 107

Straže-Bodrišna vas

C 396050

2.409

84.

906520

906521

C G2 107

Koprivc-Bodrišna vas

C 906510

597

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
št.

Cesta

Odsek

Št.

Začetek
odseka

Potek

Konec
odseka

85.

906530

906531

C 396050

Šentvid-Visenšek

Z HŠ 17

86.

906540

906541

C 406120

Sp. Selce-Jezovšek-Šentvid

O 906542
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Dolžina
[m]
714
1.086

87.

906540

906542

C 406120

Šentvid-Višence

Z HŠ 16a

916

88.

906550

906551

C G2 107

Šentvid-Mlače

C 406120

440

89.

906550

906552

C 406120

Šentvid-Štekolec

Z HŠ 61

378

90.

906560

906561

C G2 107

Šentvid-mimo šole

Z HŠ 17

227

91.

906570

906571

C 406120

Završe-Grobelno

C G2 107

92.

906580

906581

C 406120

Završe-Blaž

Z HŠ 8

93.

906590

906591

C 906570

Završe

Z HŠ 19

280

94.

906600

906601

C G2 107

Grobelno-Ključice

Z HŠ 28

1.054

95.

906610

906611

C 396070

Grobelno

C 906600

96.

906610

906612

O 906611

Grobelno-Srovin

Z HŠ 27

52

97.

906610

906613

O 906611

Grobelno-Košec

Z HŠ 39

128

98.

906610

906614

O 906611

Grobelno-Gavez

Z HŠ 48

86

99.

906630

906631

C G2 107

Grobelno-Vidišek

Z HŠ 1

875

100.

906630

906632

O 906631

Šarla

Z HŠ 12

307

101.

906630

906633

C 406140

Platinovec-Nunčič

Z HŠ 4

122

102.

906640

906641

C 406130

Platinovec

Z HŠ 7a

172

103.

906640

906642

C 406130

Grobelno-Laporski

Z HŠ 4

235

104.

906640

906643

C 406130

Platinovec-Jecl

Z HŠ 18

163

105.

906650

906651

C G2 107

Šentvid-Ogrejšek

Z HŠ 40

987

106.

906660

906661

C 906650

Šentvid-Vidišek

Z HŠ 1b

480

107.

906670

906671

C 406130

Sp. Bodrež-Nevek

C 406150

776

108.

906670

906672

C 406150

Rakovec-Mlinarič

Z HŠ 17

602

1.241
263

527

109.

906690

906691

C 406150

Bodrež

C 406130

556

110.

906700

906701

C 906670

Zagorski-Peklenšek

Z HŠ 44

300

111.

906700

906702

C 406130

Nevek-Pustike

Z HŠ 43a

87

112.

906710

906711

C 406130

Sp. Bodrež-Ogrejšek

Z HŠ 38

175

113.

906720

906721

C 406150

Zg. Bodrež-Preparator

Z gozdna

671

114.

906730

906731

C 406150

Gornja vas-Turk

Z HŠ 14

363

115.

906730

906732

O 906731

Gornja vas

C 406150

251

116.

906730

906733

C 406150

Gornja vas-Posl

Z HŠ 17

346

117.

906730

906734

C 406150

Gornja vas-povezava

C 406130

191

118.

906740

906741

C 406170

Predel-Kumperger

Z HŠ 27

630

119.

906740

906742

C 406170

Predel-Štamberger

Z HŠ 23

438

120.

906740

906743

O 906742

Predel

Z HŠ 24

120

121.

906750

906751

C 906740

Predel-Kamenje

Z HŠ 16

439

122.

906760

906761

C G2 107

Turk

Z HŠ 17

494

123.

906770

906771

C G2 107

Senovica-Vrbovec

Z HŠ 39

599

124.

906780

906781

C G2 107

Vrbovec

Z HŠ 44

272

125.

906790

906791

C G2 107

Odcep Artnak

Z HŠ 4

546

126.

906790

906792

O 906791

Odcep Tepež

Z HŠ 5

246

127.

906800

906801

C 406200

Vinski vrh pri Šmarju

Z HŠ 6a

579

128.

906810

906811

C 406200

Sv. Barbara

Z HŠ 1

129.

906820

906821

C 406180

Predenca-Korpule

C 406190

130.

906820

906822

C 406180

Predenca-Golež

Z HŠ 20

71

131.

906820

906823

C 406180

Predenca-Bračko

Z HŠ 22

227

132.

906830

906831

C 906010

Torklja

Z HŠ 51

394

133.

906840

906841

C 396070

Grobelno

Z HŠ 67

154

134.

906840

906842

C 396070

Grobelno-Fidler

Z N.H.

158

135.

906850

906851

C 406210

Korpule-Povh

Z HŠ 12

1.031

136.

906860

906861

C 906850

Korpule-Sv. Tomaž

Z HŠ 14

487

202
1.053

Stran

4997

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]

Stran
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Št.
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Zap.
št.

Cesta

Odsek

Začetek
odseka

137.

906870

906871

C 406190

Brecljevo

C 406220

551

138.

906870

906872

C 406190

Brecljevo-Jager

Z HŠ 37

560

139.

906880

906881

C 906870

Brecljevo-Čakš

C 906890

428

140.

906890

906891

C 906870

Brecljevo-Kadenšek

Z HŠ 15

666

141.

906900

906901

C 406220

Draškovo selo-Pišek

Z HŠ 7

163

142.

906910

906911

C 406210

Korpule-Gaj

Z HŠ 6

462

143.

906920

906921

C 406230

Fajs

Z HŠ 11

385

144.

906930

906931

C R1 219

Mestinje-Bratuša

Z HŠ 1

421

145.

906940

906941

C 406240

Stranje

Z HŠ 21

186

146.

906950

906951

C 406090

Mestinje-Furman

Z HŠ 29

147.

906960

906961

C G2 107

Mestinje-Laše

C 406260

644

148.

906970

906971

C 406260

Laše-Mestinjščica

Z HŠ 12

562

149.

906980

906981

C 406260

Laše-Korun

Z HŠ 15

150.

906990

906991

C 406260

Laše-Grliče

C 406250

1.195

151.

907010

907011

C 406250

Grliče-Mrzlek

C 356150

794

152.

907030

907031

C R1 219

Grliče

Z HŠ 21b

155

153.

907040

907041

C 356140

Medveščak

C 857480

517

154.

907050

907051

C 356140

Rodnice-Orbot-Vozlič

Z HŠ 78

769

155.

907060

907061

C R1 219

Kristan Vrh-pokopališče

C 356140

820

156.

907070

907071

C 356140

Kristan Vrh-Orbot

Z HŠ 76

585

157.

907080

907081

C 356140

Kristan Vrh

C 907060

164

158.

907090

907091

C 907060

Loka-Kristan vrh

C 907050

1.461

159.

907090

907092

O 907091

Straža-Šoštar

Z HŠ 3

160.

907100

907101

C 406230

Palenca-Vraničar

C 406250

161.

907110

907111

C 907100

Palenca

Z HŠ 5a

162.

907110

907112

C 406230

Palenca-Obrski

Z HŠ 5

163.

907120

907121

C R1 219

Straža-Hajnsko

C R1 219

164.

907120

907122

C R1 219

Hajnsko-Malgaj

Z HŠ 9a

79

165.

907130

907131

C 406270

Hajnsko-Plevčak

Z HŠ 12

172

166.

907140

907141

C R1 219

Hajnsko-Kovač

Z HŠ 22

761

167.

907150

907151

C 406250

Dol pri Pristavi-Vrhovica

Z HŠ 7

185

168.

907160

907161

C 406230

Dol pri Pristavi-Sp. Pustike

C 406300

547

169.

907170

907171

C 406300

Sp. Pustike-Gorski

Z HŠ 27

484

170.

907170

907172

O 907171

Sp. Mestinje-Mlakar

C 406300

577

171.

907180

907181

C 406300

Sp. Pustike-Truljec

Z HŠ 22

402

172.

907180

907182

C 406310

Sp. Pustike-Koritnik

Z HŠ 26

439

173.

907190

907191

C 406300

Sp. Mestinje-Piršev breg

C 406310

841

Potek

Konec
odseka

Dolžina
[m]

95

548

253
1.082
320
106
1.357

174.

907190

907192

C 406230

Dol-Maček

Z HŠ 2d

114

175.

907190

907193

C 406230

Kristan vrh-Vindiš

Z HŠ 3

249

176.

907200

907201

C 406310

Pustike

C 907270

828

177.

907200

907202

C 406310

Pustike-Šalej

Z HŠ 9

320

178.

907200

907203

C 406290

Koretno-Plevnik

Z HŠ 3a

179.

907210

907211

C 907220

Konuško-Koretno

C 406290

1.327

180.

907220

907221

C 406290

Koretno-Šerovo

C 406280

1.297

181.

907230

907231

C 406220

Jazbine-Dol-Laze

Z HŠ 13

2.089

182.

907230

907232

O 907231

Jazbine-Terčič

C 406220

262

183.

907230

907233

O 907231

Dol pri Šmarju-Vrbek

Z HŠ 17

166

184.

907240

907241

C 907230

Dragomilo-Slatine

Z gozdna

263

185.

907250

907251

C 406220

Brecljevo-Kimeč

Z HŠ 2

427

186.

907260

907261

C 406220

Brecljevo-Dol pri Šmarju

C 907230

946

187.

907260

907262

C 907230

Dol pri Šmarju-Ribič

Z HŠ 7

188.

907270

907271

C 406290

Konuško-Lastine-Zibika

C 406300

133

547
2.250

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]
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Št.

Zap.
št.

Cesta

Odsek

Začetek
odseka

189.

907270

907272

O 907271

Lastine

Z HŠ 41

352

190.

907280

907281

C 406300

Zibika

C 406300

400

191.

907290

907291

C 907280

Zibika-pokopališče

Z pokop.

192.

907300

907301

C 406280

Škofija-Zibika

C 406300

193.

907310

907311

C 406340

Damše-Škofija

Z HŠ 20

760

194.

907320

907321

C 406290

Škofija

C 406280

308

195.

907320

907322

C 406280

Polena

Z HŠ 27

219

196.

907330

907331

C 406290

Škofija-Briš

Z HŠ 18

272

197.

907340

907341

C 406340

Lipnik-Bele

Z HŠ 31

641

198.

907350

907351

C 406300

Strtenica-rezervoar

Z rezer.

315

199.

907360

907361

C 406300

Vršna vas-Lestinski

Z HŠ 9

461

200.

907360

907362

C 406300

Drozgomet

C 406200

201.

907360

907363

O 907362

Strtenica-Čokl

Z HŠ 6

278

202.

907360

907364

C 406200

Lekmarje-Čretnik

Z HŠ 2a

621

203.

907360

907365

O 907364

Lekmarje-Podrepšek

Z HŠ 1

210

204.

907370

907371

C 406300

Volkec

C 406340

840

205.

907380

907381

C 907370

Volkec-Planinca

Z HŠ 36

461

206.

907390

907391

C 406290

Vršna vas

Z HŠ 37

393

207.

907400

907401

C 406290

Vršna vas-Vrbovšek

Z HŠ 28

386

208.

907400

907402

C 406290

Planinca-Vahen

Z HŠ 20

107

209.

907410

907411

C 406290

Breška gorca

Z N.H.

248

210.

907410

907412

C 406300

Brezje pri Lekmarju-Plahuta

Z HŠ 13a

394

211.

907410

907413

C 406200

Ločnec-Rihard

Z HŠ 6

294

212.

907420

907421

C 406290

Planinca

Z HŠ 30

456

213.

907430

907431

C 406220

Brecljevo-Ajdovnik

Z HŠ 22

249

214.

907440

907441

C 406220

Brecljevo-Oreški

Z HŠ 42

109

215.

907440

907442

C 406220

Brecljevo-Pajek

Z HŠ 41

94

216.

907440

907443

C 406220

Brecljevo-Amon

Z HŠ 38

397

217.

907440

907444

O 907443

Brecljevo-Perplak

Z HŠ 9

218.

907450

907451

C 907420

Kamenik

C 406200

219.

907450

907452

O 907451

Čakš

Z HŠ 4

180

220.

907460

907461

C 406220

Brecljevo-Laze

Z HŠ 46

340

221.

907470

907471

C 907450

Kamenik-Inkret

Z HŠ 18

817

222.

907480

907481

C 907450

Murko-Flis

C 907470

223.

907490

907491

C 406200

Cerovec-Vrse

Z HŠ 15

224.

907500

907501

C 406200

Ješovec-Vizjak

Z HŠ 7

512

225.

907510

907511

C 906800

Vinski vrh pri Šmarju

Z HŠ 17

445

226.

907520

907521

C 406170

Globoko-Eisenkoler

Z HŠ 12a

171

227.

907520

907522

C 406170

Zadrže-Govedič

Z HŠ 12

377

228.

907530

907531

C 406140

Rakovec-Grmuljek

Z HŠ 26

619

229.

907540

907541

C 406140

Sp. Rakovec-Pešca

Z HŠ 4a

814

230.

907550

907551

C 406160

Rakovec-Lipovec

C 897930

1.631

231.

907560

907561

C 406140

Rakovec-Zg. Rakovec

Z HŠ 16

1.242

232.

907570

907571

C 907580

Grobelce-Čoklc

C 396080

696

233.

907580

907581

C 396080

Grobelce

C 406200

1.757

234.

907580

907582

O 907581

Gmajna-Bezgovšek

Z HŠ 18

235.

907590

907591

C 406200

Sv. Štefan-Grobelce

C 907580

1.397

236.

907600

907601

C 907590

Meniše-Užmah-Ločnec

C 406160

987

237.

907600

907602

O 907601

Meniše-Kovačič

Z HŠ 30b

212

238.

907600

907603

O 907601

Meniše 19

Z HŠ 19

74

239.

907610

907611

C 406200

Sv. Štefan-Predole

Z HŠ 42

855

240.

907610

907612

O 907611

Kramberger-Inkret

Z HŠ 2

279

Potek

Konec
odseka
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[m]

199
1.520

1.500

140
1.688

538
1.597

605

Stran

4999

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]
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Zap.
št.

Cesta

Odsek

Začetek
odseka

241.

907610

907613

O 907611

Predole-Pevec

Z HŠ 18

284

242.

907620

907621

C 907590

Sv. Štefan

C 907580

501

243.

907630

907631

C 406200

Sv. Štefan-cerkev

Z HŠ 67

698

244.

907640

907641

C 907570

Grobelce-Čoklc

C 406200

388

245.

907640

907642

C 406200

Čoklc-Babna gora

C 406370

1.285

246.

907640

907643

O 907642

Bukovje-Kladnik

O 907644

432

247.

907640

907644

C 406370

Bukovje-Jug

Z HŠ 20

248.

907650

907651

C 406370

Sv. Ana-Bukovje

C 907660

2.079

249.

907650

907652

O 907651

Babna gora-Bevc

C 406370

457

250.

907650

907653

C 907660

Babna brda

Z HŠ 27

607

251.

907650

907654

C 907660

Babna gora-Kampušek

Z HŠ 35

520

252.

907660

907661

C 396080

Babna gora-Babna brda

C 406370

3.392

253.

907670

907671

C 396080

Obršnica-Podbrege

C 907660

1.159

254.

907670

907672

O 907671

Volčja jama-Kramar

Z HŠ 40

385

255.

907670

907673

C 396080

Volčja jama-Bernard

Z HŠ 39

446

256.

907690

907691

C 406360

Lekmarje

C 406360

257.

907700

907701

C 406350

Babna reka

Z HŠ 17

498

258.

907700

907702

C 406350

Babna reka-Tržanovo

Z HŠ 25

768

259.

907710

907711

C 406350

Krulc-Verk-Brk

Z HŠ 8

962

260.

907720

907721

C 907710

Tržanovo

Z HŠ 10

373

261.

907730

907731

C 396080

Zg.Tinsko-Guzej

Z HŠ 34

553

262.

907730

907732

O 907731

Zg. Tinsko-Drame

Z HŠ 39

335

263.

907730

907733

C 396080

Zg. Tinsko-križ

Z HŠ 56

277

264.

907730

907734

C 406330

Kojterer-Tuk

Z HŠ 41

177

265.

907730

907735

C 406330

Šentjanž-vodohran

Z HŠ 13

157

266.

907740

907741

C 406320

Cempek

Z HŠ 3

616

267.

907750

907751

C 406300

Brunka vas

Z HŠ 16

414

268.

907760

907761

C 406310

Zibiška vas

Z HŠ 12

143

269.

907780

907781

C 406330

Tinska gora-Zibika

C 406300

270.

907780

907782

O 907781

Zibika-Šajič

Z HŠ 4

271.

907780

907783

C 406330

Tinski vrh-Bizjak

Z HŠ 5

272.

907780

907784

C 406310

Roginska gorca-Tinski vrh

Z HŠ 19

1.093

273.

907780

907785

O 907782

Zibika-Premrl

Z HŠ 17

114

274.

907780

907786

O 907782

Zibika-Štrok

Z HŠ 2

192

275.

907780

907787

C 396080

Tinsko-Kraševec

Z HŠ 13

250

276.

907790

907791

C 396080

Sp. Tinsko-Tinska gora

C 406330

821

277.

907800

907801

C 396080

Sp. Tinsko-Okroški

Z HŠ 7

441

278.

907810

907811

C 396080

Sp. Tinsko

C 907800

327

279.

907820

907821

C 406380

Zg.Tinsko

Z HŠ 22

788

280.

907840

907841

C 406230

Stranje

Z HŠ 35

330

281.

907890

907891

C 406380

Rudnica

C 317060

746

282.

907910

907911

C 406210

Korpule-Anderluh

Z HŠ 13

258

283.

907920

907921

C 406010

Pečica

Z HŠ 19

387

Potek

Konec
odseka

Dolžina
[m]

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]

487

1.218

1.950
269
290

Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Šmarje pri Jelšah znaša 165.422 m (165,422 km).
7. člen
Javne poti za kolesarje (KJ) Občini Šmarje pri Jelšah so:
Zap.
št.

Cesta

Odsek

Začetek
odseka

1.

959900

959901

O 407032

Belo-Sp. Mestinje

C 406300

5.588

2.

959900

959902

C 406300

Sp. Mestinje-Dol pri Pristavi

C 907160

776

Potek

Konec
odseka

Dolžina
[m]

Skupna dolžina javnih poti za kolesarje (KJ) v Občini Šmarje pri Jelšah znaša 6.364 m (6,364 km).

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]
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8. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom,
je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 37162-3/2010,
z dne 30. 3. 2010.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
kategorizaciji občinskih cest v Občini Šmarje pri Jelšah (Uradni
list RS, št. 66/99).
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 03212-0029/2010
Šmarje pri Jelšah, dne 23. aprila 2010
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jože Čakš l.r.

1714.

Odlok o razglasitvi Župnišča v Šmarju pri
Jelšah za kulturni spomenik

Na podlagi 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08) in 16. člena Statuta
Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) je
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 28. redni seji dne
22. 4. 2010 sprejel

ODLOK
o razglasitvi Župnišča v Šmarju pri Jelšah
za kulturni spomenik
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enota
kulturne dediščine: Župnišče v Šmarju pri Jelšah, Cesta na Sv.
Rok 2 (EŠD 22651).
Enota ima zaradi kulturnih, etnoloških, arhitekturnih, zgodovinskih ter drugih lastnosti poseben pomen za območje
Občine Šmarje pri Jelšah, zato se razglaša za kulturni spomenik lokalnega pomena, z lastnostmi umetnostnozgodovinskega
kulturnega spomenika.
2. člen
Kulturni spomenik stoji na parc. št. 2 in *8, k.o. Šmarje
pri Jelšah.
Meje spomenika so vrisane v zemljiškokatastrskem načrtu v merilu 1: 2880.
Meje vplivnega območja so vrisane na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000.
Oba načrta sta sestavni del tega odloka.
3. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Cesta na Sv. Rok 2–Župnišče stoji na rahlo dvignjenem
delu nad cesto Šmarje pri Jelšah–Rogaška Slatina, na začetku
pobočja hriba, ob cesti, ki vodi k cerkvi sv. Roka
Župnišče je nadstropna stavba pravokotnega tlorisa, z
dvokapno čopasto streho, krito z opečnim bobrovcem. Zunanjščina ima ohranjen prvoten raster, obliko okenskih odprtin in
elemente klasicistične arhitekturne členitve. Celotna fasada
daje vtis umirjenega klasicističnega videza. Stavbo obteka
delilni venec, ki poudarja nadstropnost objekta. Okenske obrobe so preproste, pravokotne, rahlo izstopajoče iz osnovnega
fasadnega ometa. Močneje so poudarjene preproste lizene, ki

Št.
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Stran

5001

prekinjajo delilni venec in tako povezujejo nadstropje s pritličjem. Glavna fasada je sedemosna. Osrednji del glavne fasade
tvori plitek rizalit, ki ga poudarja velik klasicistično oblikovan kamnit pazduhasti portal s poudarjenim čelom. Do portala vodijo
kamnite stopnice. Notranjščina ima intaktno tlorisno zasnovo.
V pritličju je ohranjena osrednja, prečno ležeča veža, ki ima banjasti obok s sosvodnicami. Obočna konstrukcija sloni na štirih
preprostih slopih in štirih močno izstopajočih polslopih.
V cerkvi sv. Roka je freska iz leta 1738, ki upodablja
veduto Šmarja. Iz te vedute je mogoče razbrati tudi prvotno župnišče, ki je stalo na lokaciji današnjega župnišča. Prvotno župnišče je bila velika, nadstropna stavba pravokotnega tlorisa.
Današnja stavba je bila verjetno zgrajena neposredno po
dveh velikih požarih (l. 1778 in 1790), takrat so v starem župnišču zgorele vse stare listine. Ta podatek nedvomno dokazuje,
da je bilo staro župnišče tako močno poškodovano (uničeno),
da so na njenem mestu zgradili novega. Z veliko verjetnostjo
pa je mogoče trditi, da so ostanki prvotne stavbe inkorporirani
v stavbno maso današnjega objekta. Novo župnišče je postavil
prvi šmarski dekan Franc Perian (deloval med l. 1784–1804),
in sicer med letoma 1796 in 1798.
Župnišče sodi zaradi svoje starosti, izjemne arhitekturne
in umetnostno-zgodovinske vrednosti in zgodovinske pričevalnosti med spomenike lokalnega pomena.
4. člen
Stavba je varovana v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, 16/08). Meje spomenika so
vrisane na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000 in
na digitalnem katastrskem načrtu DKN v merilu 1:2880.
– Varujejo se kulturne, arhitekturne, likovne, arheološke
ter zgodovinske vrednote v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti.
– Varuje se primarna masa, primarni tlorisni in višinski
gabariti, konstrukcijska zasnova in primarni materiali.
– Varuje se primarna podoba zunanjščine, npr. arhitekturna členitev, stavbno pohištvo, nakloni, oblika strešin in kritina
ter originalni materiali. Načeloma na zunanjščini ni dovoljeno
pritrjevanje infrastrukturnih in komunalnih napeljav ter naprav.
– Varuje, prezentira ali rekonstruira se celotna notranjščina s posameznimi likovno-arhitekturnimi sestavinami in
detajli.
– Varuje se ustrezna raba območja spomenika ter namembnost in oblikovanje pripadajočih sekundarnih objektov.
5. člen
Za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali območje
spomenika, je na osnovi predložene projektne dokumentacije
oziroma skice z opisom predvidenih del potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturnovarstveno
soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije.
6. člen
Na podlagi tega odloka se pravni status spomenika zaznamuje v zemljiški knjigi kot zaznamba nepremičnega spomenika.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republika Slovenija pristojen za področje dediščine.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 03212-0031/2010
Šmarje pri Jelšah, dne 23. aprila 2010
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.
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Odlok o pogojih plakatiranja v času volilne
kampanje

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) in 16. člena Statuta Občine
Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 28. redni seji dne 22. 4.
2010 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
7. člen
Z začetkom veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok
o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje (Uradni list
RS, št. 79/06).
Št. 03212-0032/2010
Šmarje pri Jelšah, dne 23. aprila 2010
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

ODLOK
o pogojih plakatiranja v času
volilne kampanje
1. člen
Za čas volilne kampanje za volitve članov občinskega
sveta in župana Občina Šmarje pri Jelšah določa naslednja
plakatna mesta:
– okrogli steber pri trgovini Štravs;
– okrogli steber pri Zdravstvenem domu Šmarje pri
Jelšah;
– okrogli steber pri Šmarskem hramu;
– okrogli steber pri občinski stavbi;
– okrogli steber pri avtobusni postaji
in na začasnih plakatnih mestih po sedežih krajevnih skupnosti.
Vsak organizator volilne kampanje ima pravico do namestitve enega plakata velikosti B2 na vsako od zgoraj navedenih
mest.
Plakate na okroglih stebrih v Šmarju pri Jelšah in na začasnih plakatnih mestih namešča pooblaščena oseba občine,
drugod pa vsak organizator sam.
Pri nameščanju plakatov je treba spoštovati določila zakona o volilni in referendumski kampanji.
2. člen
Plakatna mesta na:
– dveh avtobusnih postajah v Šentvidu,
– štirih avtobusnih postajah v Mestinju,
– dveh avtobusnih postajah v Kristan Vrhu in
– avtobusni postaji v Šmarju pri Jelšah
se rezervirajo za oglase volilnih komisij in ostalo oglaševanje
in jih stranke za nameščanje plakatov z volilno propagandnimi
sporočili ne smejo uporabljati.
3. člen
Plakatiranje zunaj v 1. členu navedenih plakatnih mest je
dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma upravljavca reklamnih
tabel, stavb in drugih objektov ali zemljišč.
4. člen
Plakate, ki bodo nameščeni v nasprotju z določili teh
pogojev, bo odstranila pooblaščena oseba Občine Šmarje pri
Jelšah na stroške organizatorja. Organizatorji volilne kampanje
morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti
vse svoje plakate in druge oglaševalske vsebine s plakatnih
mest.
5. člen
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, vključno
s sankcioniranjem kršitev tega odloka, se smiselno uporabljajo
določbe Zakona o volilni in referendumski kampanji.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

1716.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o postopku sprejema otrok
v Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah

Na podlagi določb 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni
list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08) in Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah (Uradni list
RS, št. 26/97, 38/06 in 91/07) ter 16. člena Statuta Občine
Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 57/02) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 28. redni seji dne
22. 4. 2010 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o postopku sprejema otrok
v Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah
1. člen
V Pravilniku o postopku sprejema otrok v Otroški vrtec
Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 117/08, v nadaljnjem besedilu: pravilnik) se v drugem stavku prvega odstavka 3. člena
pika nadomesti z vejico in doda besedilo: »poleg tega pa tudi
število sorojencev že vpisanih v enoto vrtca, kamor starši želijo
vpisati še drugega otroka ter dejstvo, da bo otrok naslednje
šolsko leto nadaljeval šolanje na tej lokaciji.«.
2. člen
V 4. členu se v drugem stavku prvega odstavka črta besedilo za besedo »vrtca« in nadomesti z besedilom »osebno
ali po pošti«.
3. člen
V 9. členu se črta besedilo prvega odstavka in se spremeni tako, da glasi: »Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec
po končanem razpisu, vendar najkasneje do konca meseca
maja tekočega leta za vpis s 1. septembrom. Komisija odloča
o sprejemu otrok tudi med šolskim letom, v primeru, ko je na
razpolago manj prostih mest kot je vlog za vpis.«
4. člen
V prvem stavku 10. člena se črta pika in nadaljuje z
besedilom »ter dodatnih podatkov, ki jih starši za namene točkovanja, komisiji predložijo naknadno.
5. člen
V 13. členu se besedilo prvega stavka do dvopičja črta in
spremeni tako, da glasi: »Komisija odloča o sprejemu otrok s
1. septembrom po naslednjih kriterijih:
V prvi alineji prvega odstavka se črta »20 točk« in nadomesti s »35 točk«.
Besedilo tretje alineje se črta in spremeni tako, da glasi:
»– zaposlenost oziroma status študenta oziroma kmeta,
ki samostojno opravlja kmetijsko dejavnost kot edini in glavni
poklic, obeh staršev oziroma enega starša v primeru enoroditeljske družine 20 točk;«.

Uradni list Republike Slovenije
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Doda se nov drugi odstavek, ki glasi:
»Med šolskim letom se pri točkovanju vlog upošteva še
dodatni kriterij, in sicer za vsak mesec čakanja na čakalni listi
1 točka.«

kovanje cen socialno varstvenih storitev, znaša 15,26 EUR na
efektivno uro. Sestavljena je iz stroškov za neposredno socialno oskrbo, ki znašajo 12,66 EUR na uro in stroškov vodenja, ki
znašajo 2,60 EUR na uro.

6. člen
V 16. členu se besedna zveza »čakalni listi« nadomesti z
besedno zvezo »prednostno čakalno listo.«

3.
Občina Šmarje pri Jelšah bo subvencionirala ceno socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v skladu z
Zakonom o socialnem varstvu v višini 50%, oziroma 7,63 EUR
na uro. Subvencija iz sredstev proračuna RS v okviru aktivne
politike zaposlovanja znaša 2,93 EUR na uro. Končna cena
storitve za uporabnika, zmanjšana za subvencijo občine in
države znaša 4,70 EUR na opravljeno uro.

7. člen
V 18. členu se pika nadomesti z vejico in nadaljuje z
besedilom: »vendar le tistega dela, ki se nanaša na njihovo
vlogo.«
8. člen
Besedilo 21. člena se črta in se spremeni tako, da glasi:
»Za vloge, ki prispejo po zaključenem razpisu, za vpis s
1. septembrom, komisija oblikuje novo čakalno listo.«
9. člen
Besedilo prvega odstavka 22. člena se črta in se spremeni tako, da glasi:
»Na prosta mesta v vrtcu, ki se sprostijo med šolskim
letom, se najprej sprejmejo otroci s prednostne čakalne liste.
Ko so vpisani vsi otroci s prednostne čakalne liste, komisija
oblikuje novo čakalno listo.«

4.
Cena ure storitve programa pomoči na domu za delo ob
nedeljah se v skladu s 16. členom pravilnika poveča za 40% in
znaša za uporabnika 6,58 EUR, na dan državnega praznika pa
se poveča za 50% in znaša za uporabnika 7,05 EUR.
5.
Zaradi specifičnosti terena bo Občina Šmarje pri Jelšah
zagotavljala še dodatna sredstva za kritje stroškov kilometrine
izvajalk, največ do višine 500 EUR mesečno.

10. člen
Te spremembe pravilnika objavi vrtec na oglasnih deskah
posameznih enot vrtca in na svoji spletni strani.

6.
Občina Šmarje pri Jelšah bo Centru za socialno delo
Šmarje pri Jelšah sredstva za izvajanje storitve pomoči družini
na domu nakazovala mesečno na podlagi pogodbe o financiranju.

11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

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

Št. 03212-0026/2010
Šmarje pri Jelšah, dne 23. aprila 2010

Št. 03212-0025/2010
Šmarje pri Jelšah, dne 23. aprila 2010

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

1717.

Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene
storitve pomoč družini na domu v Občini
Šmarje pri Jelšah za leto 2010

Na podlagi 43., 99. in 101. člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo),
38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno
varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 5/09)
in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS,
št. 41/99, 91/01) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na
28. redni seji dne 22. 4. 2010 sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve
pomoč družini na domu v Občini Šmarje
pri Jelšah za leto 2010
1.
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah daje soglasje k ceni
socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu – socialna
oskrba« za leto 2010, ki jo je predlagal Center za socialno delo
Šmarje pri Jelšah v višini 15,26 EUR na efektivno uro.
2.
Ekonomska cena storitve pomoč družini na domu, ki je
izračunana v skladu z določili Pravilnika o metodologiji za obli-

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

1718.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini
Šmarje pri Jelšah

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji – ZVRK (Uradni list RS, št. 41/07) in 16. člena
Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99,
91/01) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 28. redni
seji dne 22. 4. 2010 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve 2010
v Občini Šmarje pri Jelšah
1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno
povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu
2010 v Občini Šmarje pri Jelšah.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za župana ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v obči-
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ni. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata,
lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega
upravičenca v občini.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane
občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za člane
občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne
kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni
znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja o zbranih in
porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinskemu svetu in
računskemu sodišču.
4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR
na dobljen glas.
Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki
kandidirata v drugem krogu, upravičena do povrnitve stroškov
le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo
povrne stroške volilne kampanje iz proračuna Občine Šmarje
pri Jelšah v roku 30 dni po predložitvi poročila organizatorja
občinskemu svetu in Računskemu sodišču.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
7. člen
Z začetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v
Občini Šmarje pri Jelšah za volilno leto 2006 (Uradni list RS,
št. 79/06).
Št. 03212-0033/2010
Šmarje pri Jelšah, dne 23. aprila 2010
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

1719.

Sklep o imenovanju nadomestnega člana
Občinske volilne komisije Občine Šmarje
pri Jelšah

Uradni list Republike Slovenije
2. Za preostanek mandatne dobe 2006–2010 se v Občinsko volilno komisijo imenuje nadomestna članica Jelka Stojan,
roj. 31. 3. 1954, stan. Bodrišna vas 21, 3231 Grobelno.
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03212-0037/2010
Šmarje pri Jelšah, dne 23. aprila 2010
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

ŠMARJEŠKE TOPLICE
1720.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO,
109/08 in 49/09) in 32. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice
je občinski svet na 33. redni seji dne 20. 4. 2010 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Šmarješke Toplice
za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šmarješke
Toplice za leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za
leto 2009 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov
in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa
financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šmarješke
Toplice za leto 2009. Sestavni del zaključnega računa je tudi
načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov
o realizaciji posameznih projektov v letu 2009.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za
leto 2009 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-0009/2010
Šmarjeta, dne 21. aprila 2010
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08) in 16. člena Statuta
Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99, 91/01) je
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 28. redni seji dne
22. 4. 2010 sprejel

SKLEP
o imenovanju nadomestnega člana
Občinske volilne komisije
Občine Šmarje pri Jelšah
1. Razreši se članica Občinske volilne komisije Občine
Šmarje pri Jelšah, Andreja Pevec, Zgornje Tinsko 7, 3223 Loka
pri Žusmu.

Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke
Toplice za leto 2009

1721.

Sklep o določitvi cene najema mrliške vežice
v Občini Šmarješke Toplice

Na podlagi 26. člena Zakona o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84,
Uradni list RS, št. 26/90, 10/91, 17/91 – I-ZUDE, 13/93 – ZP-G,
66/93 – ZP-H, 66/00 Odl. US: U-I-48/97-12, 61/02 Odl. US:
U-I-54/99-14, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A) in 17. člena
Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07) je

Uradni list Republike Slovenije
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 33. redni seji dne
20. 4. 2010 sprejel

SKLEP
o določitvi cene najema mrliške vežice
v Občini Šmarješke Toplice
1. člen
Cena najema mrliške vežice na območju Občine Šmarješke Toplice glede na število dni uporabe znaša:
– 1 dan:
20,00 €,
– 2 dni:
30,00 €,
– 3 dni:
40,00 €,
– 4 dni ali več:
50,00 €.
V ceni je vključen DDV.
Za obračun najemnine se upošteva vsak začeti koledarski
dan uporabe.
2. člen
Ceno iz prejšnjega člena lahko upoštevajoč dejanske
razmere v zvezi s pokopališko dejavnostjo župan samostojno
zviša do največ 20%. Za večja povišanja cen je pristojen občinski svet.
3. člen
Z najemnino iz prvega odstavka se pokrivajo stroški čiščenja, ogrevanja, električne energije in ostale, z uporabo mrliške
vežice povezane komunalne storitve.
4. člen
Z dnem veljavnosti tega sklepa, preneha veljati sklep
številka 032-0019/2007-21 z dne 25. 9. 2007.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0004/2010-23
Šmarjeta, dne 20. aprila 2010
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

1722.

Sklep o določitvi cene najema grobnega
prostora v Občini Šmarješke Toplice

Na podlagi 26. člena Zakona o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84,
Uradni list RS, št. 26/90, 10/91, 17/91 – I-ZUDE, 13/93 – ZP-G,
66/93 – ZP-H, 66/00 Odl. US: U-I-48/97-12, 61/02 Odl. US:
U-I-54/99-14, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A) in 17. člena
Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07) je
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 33. redni seji dne
20. 4. 2010 sprejel

SKLEP
o določitvi cene najema grobnega prostora
v Občini Šmarješke Toplice
1. člen
Cena najema grobnega prostora na pokopališčih v Občini
Šmarješke Toplice znaša letno:
– prostor za enojni grob:
18,00 €,
– prostor za dvojni grob:
34,00 €,
– prostor za otroški grob:
0,00 €,
– prostor za žarni grob:
14,00 €.
V ceni je vključen DDV.
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2. člen
Najemnine so namenska sredstva za pokrivanje stroškov
rednega vzdrževanja pokopališča in objektov ter stroškov manjših investicijskih posegov, ki zajemajo obratovanje, vzdrževanje, upravljanje in enostavno reprodukcijo.
3. člen
Z dnem veljavnosti tega sklepa, preneha veljati sklep
številka 032-0026/2007-3 z dne 30. 11. 2007.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0004/2010-23
Šmarjeta, dne 20. aprila 2010
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

1723.

Sklep o izdaji soglasja k ceni
socialnovarstvene storitve pomoč družini
na domu

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 popr., 41/07 – popr., 122/07
Odl. US), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06,
127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 7/10 (25/10 – popr.)) in 17. člena
Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07) je
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 33. redni seji dne
20. 4. 2010 sprejel

SKLEP
o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene
storitve pomoč družini na domu
I.
Občina Šmarješke Toplice daje na predlog izvajalca Doma
starejših občanov Novo mesto soglasje:
1. k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na
domu za neposredno socialno oskrbo uporabnikov v višini
23,14 € na efektivno uro, oziroma 6,80 € na efektivno uro za
uporabnika, subvencija občine pa 13,72 € za efektivno uro.
2. k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na
domu za neposredno socialno oskrbo uporabnikov ob nedeljah
in ponoči v višini 31,70 € na efektivno uro, oziroma 9,20 € na
efektivno uro za uporabnika, subvencija občine pa 19,87 za
efektivno uro.
3. k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na
domu za neposredno socialno oskrbo uporabnikov ob dela
prostih dnevih v višini 34,00 € na efektivno uro, oziroma 9,80 €
na efektivno uro za uporabnika, subvencija občine pa 21,57 €
za efektivno uro.
4. k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na
domu za oskrbo uporabnikov za dostavo hrane 30 min, če je
več kot 5 uporabnikov v višini 11,57 € oziroma 3,40 € na efektivno uro za uporabnika, enotno na celotnem območju občine.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2010.
Št. 122-0007/2010-3
Šmarjeta, dne 20. aprila 2010
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.
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ŠTORE
1724.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Štore za leto 2009

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99 in dopolnitve), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitvami) in 106. člena
Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00, 5/03,
1/07) je Občinski svet Občine Štore na 17. redni seji dne 14. 4.
2009 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna
Občine Štore za leto 2009

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
II.
40

Skupina/Podskupina kontov

I.

70

71

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.675.803

DAVČNI PRIHODKI

2.506.448

700 Davki na dohodek in dobiček

2.073.258

703 Davki na premoženje

306.218

704 Domači davki na blago in storitve

126.972

NEDAVČNI PRIHODKI

169.355

73

74

46.498
10.185

TEKOČI TRANSFERI

713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev

5.315
102.218

KAPITALSKI PRIHODKI

31.070

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

25.550

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

731 Prejete donacije iz tujine

0

TRANSFERNI PRIHODKI

227.921

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

227.921

639
536.445
66.651
160.734

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

544.706

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

544.706

INVESTICIJSKI TRANSFERI

16.119

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

10.000

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

6.119

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

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

44

5.570

PREJETE DONACIJE

764.469

III.

534
1.750

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sred.

43

679.754

409 Rezerve

413 Drugi tekoči domači transferi
42

32.47

403 Plačila domačih obresti

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

59.538

712 Globe in druge denarne kazni

714 Drugi nedavčni prihodki

204.202

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

Zaključni
račun
proračuna
za leto 2009
2.934.794

711 Takse in pristojbine

72

v EUR

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

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

973.109

410 Subvencije

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Štore za leto 2009
izkazuje:
BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV

TEKOČI ODHODKI

402 Izdatki za blago in storitve

41

2.298.403

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Štore za
leto 2009. Sestavni del odloka o zaključnem računu proračuna
Občine Štore se tudi splošni in posebni del zaključnega računa
proračuna, kjer so podrobneje prikazani podatki o načrtovanih
in realiziranih prihodkih in odhodkih proračuna Občine Štore
za leto 2009.

A.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

VI.

636.931

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

664.005

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

664.005

440 Dana posojila

664.005

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

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

0

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

–664.005

Uradni list Republike Slovenije
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TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.693.883

DAVČNI PRIHODKI

2.601.189

583.809

700 Davki na dohodek in dobiček

2.259.962

70

500 Domače zadolževanje

583.809

703 Davki na premoženje

218.333

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

667.109

704 Domači davki na blago in storitve

122.894

55

ODPLAČILA DOLGA

667.109

550 Odplačila domačega dolga

667.109

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI.

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

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

71

–110.914
–83.300

3. člen
Neporavnana sredstva proračunske rezerve iz preteklih
let v višini 9.125,34 EUR se prenesejo v proračun za leto
2010.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

1725.

72

73

711 Takse in pristojbine

1.500

712 Denarne kazni

1.355

100.000

720 Prihodki od prodaje zgradb
in prostorov

100.000

PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0
359.213

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

178.103

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

181.110

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

998.930

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

274.120

401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost

41

A.

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

I.

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

v EUR
Rebalans
proračuna
leta 2010
3.563.096

43

36.212
623.339
51.315

409 Rezerve

13.944

TEKOČI TRANSFERI

818.926
300

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

572.064

412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam

74.553

413 Drugi tekoči domači transferi
42

3.285.872

403 Plačila domačih obresti

410 Subvencije
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Štore za leto 2010 (Uradni
list RS, št. 110/09) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

410.000

II.

402 Izdatki za blago in storitve

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Štore
za leto 2010

0

TRANSFERNI PRIHODKI

781 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev iz Evropske
unije

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Štore za leto 2010

8.760
32.359

KAPITALSKI PRIHODKI

731 Prejete donacije iz tujine
74

78

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 –
ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta
Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00, 5/03) je Občinski svet Občine Štore na 17. redni seji dne 14. 4. 2010 sprejel

48.720

714 Drugi nedavčni prihodki

Št. 410-0029/2006-26
Štore, dne 16. aprila 2010
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

92.694

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev

–636.391
200.872

NEDAVČNI PRIHODKI

172.009

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.456.216

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

1.456.216

INVESTICIJSKI TRANSFERI

11.800

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

10.000

Stran
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1726.
1.800

III.

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

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

75

277.224

V.

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

474.150

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

474.150

440 Dana posojila

474.150

VI.

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

–474.150

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

583.810

50

ZADOLŽEVANJE

583.810

500 Domače zadolževanje

583.810

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

653.871

55

ODPLAČILA DOLGA

653.871

550 Odplačila domačega dolga

653.871

IX.

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

–266.987

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI.

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

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

–70.061
–277.224
97.882

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski
Občine Štore.«
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na Občinskem
svetu Občine Štore, objavi pa se v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 410-0043/2008-10
Štore, dne 16. aprila 2010
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

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

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 18/98 – odl. US, 36/00 – ZPDZC,
127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 –
UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09) in 16. člena Statuta Občine
Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00 in 1/07) je Občinski svet
Občine Štore na 17. redni seji dne 14. 4. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Štore
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Štore se prvi odstavek 8. člena spremeni
tako, da se glasi:
»1. šolski okoliš podružnične osnovne šole Kompole obsega naselja: Draga, Kompole, Prožinska vas in Ogorevc,
2. šolski okoliš matične Osnovne šole Štore pa območja
naselij in ulic: Ob Dragi, Laška vas pri Štorah, Pečovje, Cesta
XIV. divizije, Nad streliščem, Kresnike, Železarska cesta, Obrtniška cesta, Ulica Cvetke Jerin, Cesta kozjanskega odreda,
Vrtna ulica, Nad stolarno, Razgledna ulica, Udarniška ulica,
Cesta na Pečovje, Pod Gorico, Kovinarska ulica, Cesta na
Svetino, Ulica Karla Vovka, Javornik, Kanjuce, Svetina, Svetli
dol in Šentjanž nad Štorami.«
2. člen
Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Javni zavod upravlja svet zavoda, ki ima enajst članov,
in sicer:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev šole in vrtca (štirje predstavniki OŠ Štore in en predstavnik Vrtca Lipa),
– trije predstavniki staršev.«
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 603-0007/2008-2
Štore, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

1727.

Pravilnik o spremembah Pravilnika
o sofinanciranju programov ostalih društev
v Občini Štore

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS,
št. 66/99, 112/00, 5/03 in 1/07) je Občinski svet Občine Štore
na 17. redni seji dne 14. 4. 2010 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o sofinanciranju
programov ostalih društev v Občini Štore
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju programov ostalih društev v
Občini Štore (Uradni list RS, št. 61/04) se prva alinea 4. člena
spremeni tako, da se glasi:
»– da imajo sedež v Občini Štore, delujejo na njenem
območju in vključujejo občane s stalnim prebivališčem v Občini

Uradni list Republike Slovenije
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Štore oziroma ne glede na sedež, če je program zastavljen
tako, da aktivno vključuje občane s stalnim prebivališčem v
Občini Štore.«

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se pri javnem razpisu za
sofinanciranje ostalih društev v Občini Štore za leto 2010.

1. člen
Zemljiščem parc. št. 1290/5 – cesta v izmeri 175 m2, parc.
št. 1290/6 – cesta v izmeri 53 m2 in 1290/7 – cesta v izmeri
168 m2, vsem vpisanim v vložno številko 850, k.o. Kompole,
kot javno dobro, preneha status javnega dobra.

Št. 66000-0003/2004-2
Štore, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

1728.

Sklep o povišanju normativa števila otrok
v oddelkih javnega vrtca Lipa

Na podlagi 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – ZVrt-UPB2, 25/08), 34. člena Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05 in 82/05) in 16. člena
Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00, 5/03
in 1/07) je Občinski svet Občine Štore na 17. redni seji dne
14. 4. 2010 sprejel

SKLEP
o povišanju normativa števila otrok
v oddelkih javnega vrtca Lipa
1. člen
Občina Štore s tem sklepom določa, glede na prostorske
zmogljivosti vrtca Lipa (in dislocirane enote), najvišje število
otrok v oddelkih vrtca.
2. člen
(1) V oddelke prvega starostnega obdobja je lahko vključeno:
– v starostno homogeni oddelek največ 14 otrok,
– v starostno heterogeni oddelek največ 12 otrok.
(2) V oddelke drugega starostnega obdobja je lahko vključeno:
– v starostno homogeni oddelek 3–4‑letnih otrok največ
19 otrok,
– v starostno homogeni oddelek 4–5 in 5–6‑letnih otrok
največ 24 otrok,
– v starostno heterogeni oddelek največ 21 otrok.
(3) V starostno kombinirane oddelke je lahko vključeno
največ 19 otrok.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 602-0011/2010-1
Štore, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

1729.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2) in 16. člena Statuta Občine Štore
(Uradni list RS, št. 66/99, 112/00, 5/03 in 1/07) je Občinski svet
Občine Štore na 17. redni seji dne 14. 4. 2010 sprejel

2. člen
V zemljiški knjigi se dovoli odpis v 1. členu navedenih
nepremičnin od zemljiškoknjižnega vložka št. 850, k.o. Kompole in pripis k novem vložku iste k.o. pri katerem se vknjiži
lastninska pravica v korist Občine Štore, Cesta XIV. divizije 15,
Štore, matična številka 5880378, do celote.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 46501-0012/2005-15
Štore, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

1730.

Sklep o izdaji soglasja k ceni
socialnovarstvene storitve pomoč družini
na domu v Občini Štore

Na podlagi določil 43. in 99. člena Zakona o socialnem
varstvu (ZSV-UPB2, Uradni list RS, št. 3/07), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09)
in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99,
112/00, 5/03 in 1/07) je Občinski svet Občine Štore na 17. seji
dne 14. 4. 2010 sprejel

SKLEP
o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene
storitve pomoč družini na domu
v Občini Štore
I
Občina Štore daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve
Dom ob Savinji Celje – Center za pomoč na domu, v višini
17,22 € na efektivno uro, na dan praznika oziroma nedelje pa
18,89 € na efektivno uro.
II
Ob upoštevanju subvencije Republike Slovenije in Občine
Štore znaša prispevek uporabnika za uro opravljene storitve
pomoči na domu 3,60 €. Enak prispevek uporabnika velja tudi
na dan praznika oziroma nedelje.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2010.
Št. 110-0003/2009-3
Štore, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

Stran

5010 /
1731.

Št.

35 / 3. 5. 2010

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Štore

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95, 51/02, 11/02, 73/03,
72/05, 121/05, 70/06, 46/07, 54/07, 60/07, 45/08) je Občinski
svet Občine Štore na 17. redni seji dne 14. 4. 2010 sprejel
naslednji

SKLEP
1. člen
Občinski svet imenuje občinsko volilno komisijo v naslednji sestavi:
Predsednik: Zoran Lenovšek, Podkraj 76, Velenje
Namestnik predsednika: Ivan Šelih, Cesta kozjanskega
odreda 4, Štore
Član: Šoba Stanislav, Razgledna ulica 7, Štore
Namestnik člana: Gajšek Emil, Prožinska vas 58 b, Štore
Član: Cmok Jožica, Pečovje 4a, Štore
Namestnik člana: Moćić Milomir, Kovinarska ulica 10, Štore
Član: Ivan Kumperger, Vrtna ulica 4, Štore
Namestnik člana: Valand Albin, Draga 5, Štore.

Uradni list Republike Slovenije
POPRAVKI
1733.

Popravek
V Sklepu o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 17/10 z dne
5. 3. 2010, se v 2. členu pod zdravilno učinkovino letrozol,
ATC oznaka: L02BG04, 2,5 mg filmsko obložene tablete, pod
19. točko doda zdravilo:
Letrozol Teva 2,5 mg
Teva NL1‑MAH 047554 7. 10. 2008
filmsko obložene tablete
5363‑I‑1605/08
škatla s 30 tabletami
(5 x 6 tablet v pretisnem omotu)
Št. 715-0016/2010
Ljubljana, dne 17. marca 2010
dr. Martina Cvelbar l.r.
Direktorica

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 040-0001/2010-3
Štore, dne 22. aprila 2010

1734.

Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
1732.

Poročilo o gibanju plač za februar 2010

Statistični urad Republike Slovenije objavlja na podlagi
Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01)

POROČILO
o gibanju plač za februar 2010
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za februar 2010 je znašala 1431,45 EUR in je bila za
1,2% nižja kot za januar 2010.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za februar 2010 je znašala 930,01 EUR in je bila za
0,7% nižja kot za januar 2010.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–februar 2010 je znašala 1439,79 EUR.
Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–februar 2010 je znašala 933,39 EUR.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje december
2009–februar 2010 je znašala 1456,01 EUR.
Št. 9611-130/2010/7
Ljubljana, dne 26. aprila 2010
EVA 2010-1522-0013
mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

Popravek Sklepa o določitvi seznama
medsebojno zamenljivih zdravil

Popravek Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o organizaciji
in delovnem področju občinske uprave
Občine Ljubno

V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ljubno,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 109/09 z dne 28. 12. 2009,
je bila ugotovljena redakcijska napaka, zato dajem

POPRAVEK
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Ljubno
V preambuli odloka se besedilo v oklepaju pravilno glasi:
»(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08
in 79/09)«.
V 1. členu se naziv odloka pravilno glasi: »Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ljubno
(Uradni list RS, št. 22/08)«.
V 2. členu se besedilo pravilno glasi: »Ta dopolnitev
odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije«.
Št. 007-3/2010
Ljubno, dne 25. marca 2010
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l.r.

1735.

Popravek Odloka o oskrbi s pitno vodo
na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec

Popravek
V Odloku o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Dobrova ‑ Polhov Gradec, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,

Uradni list Republike Slovenije

Št.

35 / 3. 5. 2010 /

št. 31/10 dne 16. 4. 2010, je pomotoma izpadla priloga odloka,
ki je sestavni del tega odloka – topografska karta območij, kjer
se izvaja oskrba s pitno vodo s storitvami javne službe.
Št. 007-0003/2010-2
Dobrova, dne 21. aprila 2010
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.
Priloga

Stran

5011

Stran

5012 /

Št.

35 / 3. 5. 2010
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VSEBINA
1696.
1697.
1698.

1699.
1700.

1701.

1702.

1732.
1703.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o nadzoru državne meje (uradno prečiščeno
besedilo) (ZNDM-2-UPB1)
Zakon o ekonomskih conah (uradno prečiščeno
besedilo) (ZEC-UPB2)
Zakon o trošarinah (uradno prečiščeno besedilo)
(ZTro-UPB6)

1716.
4913
4920
4926

VLADA

Odločba o imenovanju Jasne Leskošek za okrožno
državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v
Celju
Odločba o imenovanju mag. Barbare Lipovšek za
okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem
tožilstvu v Celju

USTAVNO SODIŠČE

Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Poročilo o gibanju plač za februar 2010

4952
1720.
4952

1723.
4952
4953

5010

1705.

1706.
1707.

1708.

1709.

4955

KANAL

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2009
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kanal

1726.

1728.

1731.

4957
1733.

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne Občine Kranj za leto 2009
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj

4958
4959

MISLINJA

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mislinja za leto 2009
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev Občine Laško za Občino Radeče

ŠMARJE PRI JELŠAH

1735.

5003
5003
5004

ŠMARJEŠKE TOPLICE

Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2009
Sklep o določitvi cene najema mrliške vežice v
Občini Šmarješke Toplice
Sklep o določitvi cene najema grobnega prostora
v Občini Šmarješke Toplice
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene
storitve pomoč družini na domu

5004
5004
5005
5005

ŠTORE

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Štore za leto 2009
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Štore za leto 2010
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Štore
Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju
programov ostalih društev v Občini Štore
Sklep o povišanju normativa števila otrok v oddelkih javnega vrtca Lipa
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene
storitve pomoč družini na domu v Občini Štore
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Štore

5006
5007
5008
5008
5009
5009
5009
5010

POPRAVKI

Popravek Sklepa o določitvi seznama medsebojno
zamenljivih zdravil
Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ljubno
Popravek Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju
Občine Dobrova - Polhov Gradec

5010
5010
5010

Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 6/10
4965

SLOVENJ GRADEC

Statut Občine Šmarje pri Jelšah
Poslovnik Občinskega sveta Občine Šmarje pri
Jelšah
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Šmarje pri Jelšah
Odlok o razglasitvi Župnišča v Šmarju pri Jelšah za
kulturni spomenik
Odlok o pogojih plakatiranja v času volilne kampanje

1734.

5002

4963

RADEČE

1711.
1712.

1715.

4957

KRANJ

Pravilnik o dodeljevanju sredstev za vzpodbujanje
samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec

1714.

1725.

1729.
1730.

1710.

1713.

1724.

1727.

OBČINE
1704.

1721.
1722.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Pravilnik o spremembi Pravilnika o izdaji diplom in
potrdil o izobraževanju

1718.
1719.

MINISTRSTVA

Pravilnik o dejavnostih, ki bodo prvič vključene v
sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov po letu 2012, o podatkih, ki jih morajo
poslati, in načinu njihovega preverjanja

1717.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o postopku sprejema otrok v Otroški vrtec Šmarje
pri Jelšah
Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve
pomoč družini na domu v Občini Šmarje pri Jelšah
za leto 2010
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve 2010 v Občini Šmarje pri Jelšah
Sklep o imenovanju nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Šmarje pri Jelšah

VSEBINA
43.

4966
4966
4982
4993
5001
5002

44.
45.

Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike o
izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BFRVTP)

365

Obvestila o začetku oziroma prenehanju
veljavnosti mednarodnih pogodb

Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije Sveta
Evrope o preprečevanju terorizma
Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije
in Vlado Republike Avstrije o znanstveno-tehnološkem sodelovanju

375

375
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