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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-H)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o izvršbi
in zavarovanju (ZIZ-H)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o izvršbi in zavarovanju (ZIZ‑H), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 15. junija 2010.
Št. 003‑02‑6/2010‑4
Ljubljana, dne 21. junija 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU (ZIZ-H)
1. člen
V Zakonu o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07
– uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST‑1, 45/08 –
ZArbit in 28/09) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(Dolžnost posredovanja podatkov)
Državni organi, nosilci javnih pooblastil, druge pravne
osebe, samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljnjem besedilu: podjetnik) ter zasebniki so za namene izvršbe dolžni na
zahtevo sodišča ali izvršitelja brezplačno posredovati naslednje
podatke, ki se nanašajo na dolžnika:
1. osebno ime,
2. naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
3. datum rojstva,
4. EMŠO,
5. davčno številko,
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6. podatke o višini plače, drugih osebnih prejemkov in
njihovih izplačevalcih ter podatke o rubežih in administrativnih
prepovedih na plačo in druge osebne prejemke,
7. številke denarnih računov pri organizacijah za plačilni
promet, stanje in promet na teh računih ter podatke o rubežih
na teh računih,
8. številke računov vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov ter stanje in promet na teh računih,
9. podatke o obstoju in stanju drugih dolžnikovih depozitov pri banki, borznoposredniški družbi ali drugi osebi,
10. podatke o delnicah in deležih v gospodarski družbi ali
drugi udeležbi v pravni osebi,
11. podatke o nepremičninah, na katerih ali glede katerih
ima dolžnik premoženjske pravice,
12. podatke iz evidence registriranih motornih in priklopnih vozil,
13. podatke iz registra plovil in letal,
14. podatke iz drugih evidenc premičnega premoženja,
15. podatke o pokojninskem in zdravstvenem zavarovanju,
16. podatke o življenjskih in premoženjskih zavarovanjih,
17. podatke davčne uprave iz dohodninskih napovedi za
zadnja tri leta,
18. podatke o drugih premoženjskih pravicah dolžnika,
19. identifikacijske podatke iz 16.a člena tega zakona o
pogodbenih strankah, prepis listine o razpolaganju, če je nima,
pa podatke o vsebini pravnega posla, ki se nanašajo na:
a) odplačna razpolaganja, s katerimi je dolžnik v zadnjem
letu z dejanjem ali opustitvijo razpolagal s svojim premoženjem
v korist tretjih oseb,
b) odplačna razpolaganja, s katerimi je dolžnik v zadnjih
treh letih z dejanjem ali opustitvijo razpolagal s svojim premoženjem v korist zakonca, zunajzakonskega partnerja ali partnerja iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, sorodnika
v ravni vrsti ali stranski vrsti do četrtega kolena ali sorodnika v
svaštvu do četrtega kolena,
c) neodplačna razpolaganja, razen običajnih priložnostnih
daril, nagradnih daril in daril iz hvaležnosti, če so sorazmerna
premoženjskim možnostim dolžnika, storjena v zadnjih treh
letih.
Sodišče lahko od upravljavcev podatkov ali zbirk podatkov brezplačno pridobi tudi druge podatke, potrebne za uspešno izvedbo izvršilnega postopka.
Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov sodišče in izvršitelj od zasebnika ne smeta zahtevati, zasebnik pa ne posredovati tistih podatkov, glede katerih zakon določa, da so del
zaupnega razmerja ali da so del poklicne skrivnosti, oziroma
da se podatki lahko pridobijo na podlagi odločbe sodišča samo
za uporabo v drugih sodnih postopkih ali za potrebe predkazenskega postopka.
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Izvršitelj se mora za pridobitev podatkov iz prvega odstavka tega člena izkazati s sklepom o izvršbi na podlagi izvršilnega
naslova ali s pravnomočnim sklepom o izvršbi na podlagi verodostojne listine in sklepom, s katerim je bil določen za izvršitelja
v zadevi, za potrebe katere pridobiva podatke, če ni bil določen
že v sklepu o izvršbi.
Sodišče sme podatke iz prvega in drugega odstavka tega
člena obdelovati samo za ugotovitev premoženja dolžnika v
izvršbi in za izvedbo izvršbe iz tega premoženja ali na to premoženje. Izvršitelj sme podatke iz prvega odstavka tega člena
obdelovati samo za ugotovitev premoženja dolžnika v izvršbi in
za izvedbo izvršbe iz tega premoženja ali na to premoženje.
Upravljavec podatkov ali zbirk podatkov je dolžan upniku, ki izkaže pravni interes, na njegovo zahtevo, ne glede na
državljanstvo oziroma državo, ki ji upnik pripada, posredovati
podatke iz 1. do 16. točke ter 18. in 19. točke prvega odstavka
tega člena. Upnik izkaže pravni interes z listino, ki je izvršilni
naslov, na podlagi katerega je mogoče po tem zakonu predlagati izvršbo. Pri zahtevi upnika in posredovanju podatkov velja
omejitev iz tretjega odstavka tega člena.
Upnik sme pridobljene podatke iz 1. do 16. točke ter 18.
točke prvega odstavka tega člena uporabiti samo za potrebe
postopkov po tem zakonu, podatke iz 19. točke prvega odstavka tega člena pa samo za potrebe postopkov izpodbijanja
dolžnikovih pravnih dejanj zaradi izvršbe na to premoženje.
Upravljavec podatkov mora upravičenim osebam iz tega
člena nemudoma, najkasneje pa v osmih dneh, sporočiti zahtevane podatke.«.
2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
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Dosedanji četrti do sedmi odstavek postanejo peti do
osmi odstavek.
5. člen
V 11. členu se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»V pravdnih postopkih, ki se vodijo na podlagi drugega
odstavka 62. člena tega zakona, mora sodišče, kadar v skladu
z zakonom ne odloči brez naroka, opraviti poravnalni narok
oziroma, če ni poravnalnega naroka, prvi narok za glavno
obravnavo najpozneje v treh mesecih od prejema odgovora
na ugovor.«.
6. člen
V 16. členu se za 7. točko doda nova 8. točka, ki se

glasi:

»8. izraz »zasebnik« označuje zdravnika, notarja, odvetnika, kmeta ali drugo fizično osebo, ki ni podjetnik in ki kot poklic
opravlja določeno dejavnost;«.
Dosedanja 8. točka postane 9. točka.
Dosedanja 9. točka, ki postane 10. točka, se spremeni
tako, da se glasi:
»10. izraz »organizacija za plačilni promet« označuje
banke, hranilnice, Upravo Republike Slovenije za javna plačila
in druge ponudnike plačilnih storitev, ki so v skladu z zakonom
pooblaščene za vodenje transakcijskih računov oziroma podračunov ali za opravljanje storitev sprejemanja depozitov;«.
Dosedanja 10. točka postane 11. točka.
7. člen
Za 16. členom se doda novi 16.a člen, ki se glasi:

»6. člen

»16.a člen

(Sestava sodišča)

(Identifikacijski podatki o dolžniku in upniku)

Izvršilni postopek na prvi stopnji vodi in izdaja odločbe
sodnik posameznik.
Strokovni sodelavci in sodniški pomočniki lahko:
– vodijo izvršilni postopek in odločajo o predlogu za izvršbo za izterjavo denarnih terjatev, o predlogu za izterjavo
denarnih terjatev z drugimi ali dodatnimi izvršilnimi sredstvi ali
predmeti,
– izdajajo sklepe in odredbe o predujmih, varščinah, stroških postopka, o sodnih taksah, o ustavitvah postopka in druge
vmesne procesne sklepe,
– opravljajo posamezna dejanja zunaj naroka in
– po odredbi sodnika odločajo tudi o ugovorih zoper sklep
o izvršbi na podlagi verodostojne listine.
Strokovni sodelavci lahko po odredbi sodnika tudi:
– vodijo naroke, razen narokov za javne dražbe, ter
– odločajo o zahtevi za obračun plačila za delo in stroškov
izvršitelja, zahtevi za obračun terjatve in delitvi kupnine iz prodanih stvari upnikom.
O pritožbah odloča višje sodišče po sodniku posamezniku. V senatu treh sodnikov višje sodišče odloča o pritožbah:
– zoper sklepe v izvršilnem postopku, ki so izvršilni naslov, razen sklepov o stroških,
– zoper sklepe, s katerimi sodišče odloči o ugovoru v postopku na podlagi verodostojne listine, o ugovoru v izvršbi na
nepremičnine ali na stavbno pravico ali na delež družbenika, v
izvršbi za izterjavo nedenarnih terjatev,
– zoper sklepe o določitvi sodnih penalov in
– zoper sklepe v postopkih zavarovanja.«.

Identifikacijski podatki o dolžniku in upniku, ki je fizična
oseba, so:
1. osebno ime in naslov prebivališča ter
2. datum rojstva ali EMŠO ali davčna številka ali drug
isti povezovalni znak ali drug ustrezen identifikacijski podatek.
Identifikacijski podatki o dolžniku in upniku, ki je pravna
oseba, so:
1. firma ali ime, sedež in poslovni naslov ter
2. matična ali davčna številka.
Identifikacijski podatki o dolžniku in upniku, ki je podjetnik
ali zasebnik, so:
1. osebno ime, firma, sedež in poslovni naslov ter
2. matična ali davčna številka.«.

3. člen
6.a člen se črta.
4. člen
V 9. členu se za tretjim odstavkom doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»Pritožba se vroči v odgovor nasprotni stranki, če je vložena zoper sklep iz drugega stavka četrtega odstavka 6. člena
tega zakona in sklep, izdan o ugovoru.«.

8. člen
V 29. členu se spremeni naslov tako, da se glasi:
»(Vloge)«.
Dodata se nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Minister, pristojen za pravosodje, predpiše vrste izvršb,
v katerih se predlogi za izvršbo in druge vloge pošiljajo na
obrazcih, in vsebino teh obrazcev, vrste izvršb, v katerih se
predlogi za izvršbo in druge vloge vlagajo po elektronski poti in
obdelujejo v informacijskem sistemu avtomatizirano, ter potek
takega postopka.
Če je v zakonu ali predpisu iz prejšnjega odstavka določeno, da se vloge vlagajo samo v predpisani obliki ali na predpisanem obrazcu ali s predpisano vsebino obrazca, sodišče
ravna z vlogo, ki ni vložena v predpisani obliki, na predpisanem
obrazcu ali s predpisano vsebino, kot z nepopolno vlogo, če
zakon ne določa drugače.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta četrti in peti
odstavek.
Dosedanji četrti do sedmi odstavek se nadomestijo z
novimi šestim do enajstim odstavkom, ki se glasijo:
»Vloga v elektronski obliki se šteje za vloženo z dnem,
ko informacijski sistem samodejno potrdi prejem vložniku, če
zakon ne določa drugače.
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Pri avtomatizirani obdelavi vlog v informacijskem sistemu
se sklepi in odredbe opremijo s strojnim odtisom sodnega pečata; podpis ni potreben.
Odvetnik, notar, izvršitelj in Državno pravobranilstvo morajo vse vloge in druga pisanja vložiti v elektronski obliki.
Osebam iz prejšnjega odstavka ni treba predložiti pooblastila.
Če odvetnik, notar, izvršitelj ali Državno pravobranilstvo ne
ravna v skladu z osmim odstavkom tega člena, se za vlogo ne
uporabljajo pravila o nepopolnih vlogah in jo sodišče zavrže.
Če morajo biti listine predložene v izvirniku in se vloga
vlaga po elektronski poti, mora vlagatelj pretvoriti listine v
elektronsko obliko in jih podpisati s svojim varnim elektronskim
podpisom ter priložiti vlogi.«.
9. člen
Za 29. členom se dodata nov 29.a in 29.b člen, ki se
glasita:
»29.a člen
(Narok)
Sodišče opravi narok, kadar zakon tako določa ali kadar
je po njegovem mnenju to smotrno.
Namesto zapisnika se lahko o naroku napravi uradni
zaznamek.
Sodišče zasliši stranko ali udeleženca v postopku zunaj
naroka, če tako določa zakon ali če se mu zdi potrebno za
razjasnitev posameznih vprašanj ali za izjavo o kakšnem predlogu stranke.
Če ena ali nobena od strank ali udeleženec ne pride na
narok ali če na vabilo sodišča ne pride k zaslišanju, to ni ovira
za nadaljnje postopanje sodišča.
29.b člen
(Plačilo sodne takse)
Ob vložitvi predloga za izvršbo, ugovora in pritožbe mora
biti plačana sodna taksa.
Sodna taksa mora biti plačana najkasneje v osmih dneh
od vročitve naloga za plačilo sodne takse.
Če v roku iz prejšnjega odstavka sodna taksa ni plačana
in niso podani pogoji za oprostitev, odlog ali obročno plačilo
sodnih taks, se šteje, da je vloga umaknjena.
Ne glede na drugi odstavek tega člena mora biti sodna taksa za postopek o predlogu za izvršbo na podlagi verodostojne
listine, ki se vlaga po elektronski poti, plačana v osmih dneh
od oddaje predloga v informacijski sistem, z obvezno navedbo
reference, ki je zavezancu sporočena ob oddaji predloga po
elektronski poti po informacijskem sistemu.
Sodna taksa za postopek o predlogu za izvršbo na podlagi verodostojne listine, ki se ne vlaga po elektronski poti, se
plača z navedbo reference, ki je navedena na obrazcu predloga
za izvršbo na podlagi verodostojne listine.
Sodna taksa za postopek o ugovoru zoper sklep o izvršbi
na podlagi verodostojne listine se plača z navedbo reference,
ki je navedena v sklepu o izvršbi.
Če sodna taksa iz petega ali šestega odstavka tega člena
ob nastanku taksne obveznosti ni plačana ali ni plačana z navedbo ustrezne reference, sodišče pošlje taksnemu zavezancu
plačilni nalog s sestavinami, določenimi v zakonu, ki ureja
sodne takse. Za nepravočasno plačilo sodne takse se šteje
tudi, če je taksni zavezanec ne plača z navedbo reference,
navedene v plačilnem nalogu.
V plačilnem nalogu sodišče stranko opozori na posledice
neplačila sodne takse iz tega člena.«.
10. člen
31. člen se spremeni tako, da se glasi:
»31. člen
(Seznam dolžnikovega premoženja)
Če upnik verjetno izkaže, da s predlaganimi sredstvi izvršbe ne bo mogel biti v celoti poplačan, je dolžnik na predlog
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upnika ali po oceni sodišča dolžan kadarkoli med izvršilnim
postopkom predložiti seznam o stanju vsega svojega premoženja z dokazili o lastninski in drugih stvarnih pravicah na tem
premoženju in za svoje terjatve navesti dokazna sredstva.
Seznam iz prejšnjega odstavka mora vsebovati zlasti:
1. če je dolžnik podjetnik ali zasebnik, ločeno navedeno
tisto premoženje, ki se izkazuje v njegovih poslovnih knjigah;
2. podatke o dolžnikovih transakcijskih računih, ki morajo
za vsak transakcijski račun vključevati podatke o njegovi številki in organizaciji za plačilni promet, ki ga vodi, ter stanje in
promet na teh računih;
3. podatke o ostalih denarnih in drugih depozitih pri banki,
borznoposredniški družbi ali drugi osebi;
4. podatke o skupnem mesečnem znesku plače, pokojnine ali drugih rednih prejemkov ter o njihovih izplačevalcih;
5. podatke o terjatvah iz pogodbe o delu ali druge pogodbe, na podlagi katere dobiva dohodek;
6. številke računov vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov ter stanje in promet na teh računih;
7. podatke o življenjskih in premoženjskih zavarovanjih;
8. podatke o delnicah in deležih v gospodarskih družbah
ali drugi udeležbi v pravni osebi;
9. podatke o lastninski in drugih stvarnih pravicah na
nepremičninah in premičninah;
10. podatke o pokojninskem in zdravstvenem zavarovanju;
11. podatke o premoženju, ki ga ima dolžnik v tujini;
12. podatke o katerihkoli drugih premoženjskih pravicah.
Seznam iz prejšnjega odstavka mora vsebovati tudi podatke iz 19. točke prvega odstavka 4. člena tega zakona.
Višino dohodkov in stanje na računih mora dolžnik izkazati s predložitvijo plačilne liste in bančnih izpiskov.
O obveznosti dolžnika po prvem odstavku tega člena
odloči sodišče z odredbo.
Seznam iz prvega odstavka tega člena oziroma zapisnik
iz enajstega odstavka tega člena se vroči upniku, ki lahko
v 15 dneh od vročitve sodišču predlaga izvedbo naroka za
ugotavljanje dolžnikovega premoženja. Sodišče razpiše narok
tudi, če dolžnik ne predloži seznama premoženja v roku, ki ga
določi sodišče.
Na naroku sodišče zasliši dolžnika o dejstvih iz prvega
odstavka tega člena. Za pridobitev potrebnih podatkov o premoženju lahko sodišče na predlog upnika zasliši tudi druge
osebe kot priče ali od drugih oseb in organov zahteva posredovanje podatkov. Sodišče opozori dolžnika na posledice krive
izpovedbe.
Če dolžnik ne pride na narok, na katerega je bil v redu
vabljen, ali če na naroku oziroma v seznamu iz prvega odstavka tega člena ne navede popolnih in resničnih podatkov o
svojem premoženju, ga sodišče kaznuje z denarno kaznijo po
33. členu tega zakona.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko sodišče
ponovno odredi, da je dolžnik dolžan predložiti seznam svojega premoženja in če dolžnik tega ne stori, ravna sodišče po
šestem, sedmem in osmem odstavku tega člena.
Dolžniku, ki je že predložil ali na sodišču podal izjavo o
svojem premoženju, lahko sodišče naloži, da ponovno predloži
ali poda izjavo o svojem premoženju, če je upnik izkazal za
verjetno, da je dolžnik pridobil novo premoženje.
Izvršitelj lahko neposredno na kraju rubeža ali drugega
izvršilnega dejanja pozove dolžnika, da poda izjavo o stanju
vsega ali dela njegovega premoženja, predvsem pa, da poda
izjavo o pravnih poslih iz 19. točke prvega odstavka 4. člena
tega zakona. Na podlagi dolžnikove izjave izvršitelj sestavi
zapisnik o seznamu dolžnikovega premoženja.«.
11. člen
V prvem odstavku 33. člena se za četrto alinejo doda
nova peta alineja, ki se glasi:
»– če ovira izvedenca pri njegovem delu ali organizacijo
za plačilni promet, delodajalca oziroma drugega izvrševalca
sklepa o izvršbi pri opravi izvršbe;«.
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Dosedanja peta alineja postane šesta alineja.
V drugem odstavku se znesek »1.000.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »10.000 evrov«, znesek »10.000.000 tolarjev« pa z zneskom »100.000 evrov«.
Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki se
glasi:
»Če sodišče denarno kaznuje dolžnika, ki je pravna oseba, hkrati izreče denarno kazen v višini do 5.000 evrov tudi
odgovorni osebi pravne osebe.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek,
se znesek »10.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »100 evrov«.
Dosedanji peti do osmi odstavek postanejo šesti do deveti
odstavek.
V dosedanjem devetem odstavku, ki postane deseti odstavek, se besedilo »tretji, četrti, peti in šesti« nadomesti z
besedilom »četrti, peti, šesti in sedmi«.
Za desetim odstavkom se doda novi enajsti odstavek, ki
se glasi:
»Če dolžnik po denarni kazni, izrečeni na podlagi osmega
odstavka 31. člena tega zakona, poravna obveznost ali posreduje podatke, ki omogočajo opravo izvršbe, sodišče s sklepom
odloči, da se dolžnik ne kaznuje ali da se kazen zniža. O tem
sodišče pouči dolžnika v sklepu o denarni kazni.«.
12. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
»40. člen
(Vsebina predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova)
V predlogu za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova
morajo biti navedeni:
– upnik in dolžnik z identifikacijskimi podatki iz 16.a člena
tega zakona,
– izvršilni naslov,
– dolžnikova obveznost,
– sredstvo ali predmet izvršbe,
– drugi podatki, ki so glede na predmet izvršbe potrebni,
da se izvršba lahko opravi.
Če upnik predlaga izpolnitev denarne obveznosti, mora
navesti svoj transakcijski račun, na katerega naj se plačilo
opravi.
Če upnik predlaga izvršbo na premičnine, mu jih v predlogu za izvršbo ni treba natančno označiti.
Če upnik predlaga izvršbo na dolžnikova sredstva pri
organizacijah za plačilni promet, na nematerializirane vrednostne papirje oziroma na plačo, v predlogu za izvršbo ni dolžan
navesti podatkov o organizaciji za plačilni promet, pri kateri
ima dolžnik denarna sredstva, in številke računa, podatkov
o nematerializiranih vrednostnih papirjih, katerih imetnik je
dolžnik, oziroma dolžnikove zaposlitve. V tem primeru sodišče
pred izdajo sklepa po uradni dolžnosti opravi poizvedbe o teh
podatkih v elektronsko dosegljivih evidencah. Če iz elektronsko dosegljivih evidenc izhaja, da viri za predlagana izvršilna
sredstva ne obstajajo in upnik ni predlagal drugih izvršilnih
sredstev, ravna sodišče s takšnim predlogom za izvršbo kot z
nepopolno vlogo.
Upniku izvršilnega naslova, na podlagi katerega zahteva
izvršbo, predlogu za izvršbo ni treba priložiti, temveč ga mora
le določno označiti in navesti, da je bilo izdano potrdilo o izvršljivosti, za tuji izvršilni naslov pa, da so izpolnjeni pogoji iz
13. člena tega zakona.
Če upnik vloži predlog za izvršbo po pooblaščencu, pooblastila ni treba predložiti, ampak se v predlogu za izvršbo
navede, da je bilo pooblastilo dano in v kakšnem obsegu.
Ne glede na določbi petega in šestega odstavka tega
člena je upnik dolžan listine, na katere se je skliceval v predlogu za izvršbo, takoj predložiti sodišču, če se pojavi upravičen
dvom o njihovi verodostojnosti, sicer se šteje, da je predlog za
izvršbo umaknil.
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V predlogu za izvršbo, pri kateri je treba opraviti neposredna dejanja izvršbe in zavarovanja, mora upnik navesti
izvršitelja, ki naj ga sodišče določi za opravo teh dejanj, sicer
sodišče s predlogom ravna kot z nepopolno vlogo.
Če upnik zahteva izvršbo s sredstvi ali predmeti izvršbe,
pri katerih se v času vložitve predloga za izvršbo ne ve, ali bo
treba določiti izvršitelja, upnik izvršitelja navede v določenem
roku med postopkom po pozivu sodišča, v katerem ga sodišče
opozori, da bo sklep o izvršbi v celoti ali delno s sklepom razveljavilo ali ne bo opravilo posameznega dejanja izvršbe, če v
določenem roku ne bo navedel izvršitelja. Zoper sklep, s katerim se sklep o izvršbi v celoti ali delno razveljavi, ali se odloči,
da se posamezno dejanje izvršbe ne opravi, ni pritožbe.«.
13. člen
40.a člen se črta.
14. člen
40.c člen se spremeni tako, da se glasi:
»40.c člen
(Pristojnost za izvršbo na podlagi verodostojne listine)
V postopku izvršbe na podlagi verodostojne listine je do
ugotovitve pravnomočnosti sklepa o izvršbi izključno krajevno
pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani, razen če zakon določa
drugače.
Po ugotovitvi pravnomočnosti sklepa o izvršbi na podlagi
verodostojne listine je Okrajno sodišče v Ljubljani pristojno tudi
za opravo poizvedb o sredstvih izvršbe iz elektronsko dosegljivih evidenc zaradi vročitve sklepa v skladu s četrtim ali petim
odstavkom 45. člena tega zakona.
V postopku izvršbe na podlagi verodostojne listine po
ugotovitvi pravnomočnosti sklepa o izvršbi je za vodenje in
odločanje v izvršilnem postopku na prvi stopnji krajevno pristojno tisto sodišče, ki je krajevno pristojno za odločanje glede
na dovoljena sredstva izvršbe. To sodišče je pristojno tudi za
odločanje v postopku nasprotne izvršbe, v postopku obnove
postopka, v postopku za vrnitev v prejšnje stanje in ne glede
na drugi odstavek 42.c člena tega zakona tudi v postopku
razveljavitve potrdila o pravnomočnosti oziroma izvršljivosti
sklepa o izvršbi.
V postopku izvršbe na podlagi priložene menice kot verodostojne listine po 41.a členu tega zakona je za vodenje in odločanje v izvršilnem postopku na prvi stopnji krajevno pristojno
sodišče po splošnih pravilih o krajevni pristojnosti.«.
15. člen
41. člen se spremeni tako, da se glasi:
»41. člen
(Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine)
Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine v elektronski obliki je vložen, ko je sodna taksa plačana.
V predlogu za izvršbo na podlagi verodostojne listine
morajo biti navedeni:
– upnik in dolžnik z identifikacijskimi podatki iz 16.a člena,
– verodostojna listina,
– dolžnikova obveznost,
– sredstvo ali predmet izvršbe,
– drugi podatki, ki so glede na predmet izvršbe potrebni,
da se izvršba lahko opravi, in
– zahteva, naj sodišče naloži dolžniku, da v osmih dneh,
v meničnih in čekovnih sporih pa v treh dneh po vročitvi sklepa,
plača terjatev skupaj z odmerjenimi stroški.
Če upnik ne razpolaga z identifikacijskim podatkom iz
2. točke prvega odstavka 16.a člena tega zakona, mu ga v
predlogu za izvršbo ni treba navesti, če sodišče ob preverjanju
v elektronsko dosegljivih evidencah lahko dolžnika nedvoumno identificira na podlagi ostalih identifikacijskih podatkov iz
prvega odstavka 16.a člena tega zakona, ki so v predlogu za
izvršbo.
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Če upnik predlaga izvršbo na dolžnikova sredstva pri
organizacijah za plačilni promet, na nematerializirane vrednostne papirje oziroma na plačo, v predlogu za izvršbo ni dolžan
navesti podatkov o organizaciji za plačilni promet, pri kateri
ima dolžnik denarna sredstva in številke računa, podatkov
o nematerializiranih vrednostnih papirjih, katerih imetnik je
dolžnik, oziroma dolžnikove zaposlitve. V tem primeru sodišče
po pravnomočnosti sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne
listine po uradni dolžnosti opravi poizvedbe o teh podatkih v
elektronsko dosegljivih evidencah.
Verodostojne listine, na podlagi katere zahteva izvršbo,
upniku predlogu za izvršbo ni treba priložiti, temveč jo mora le
določno označiti in navesti datum zapadlosti terjatve.
Za predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine
se smiselno uporabljajo določbe drugega, tretjega, šestega,
osmega in devetega odstavka 40. člena tega zakona.
Če sta stranki glede terjatve, zaradi katere upnik zahteva
izvršbo na podlagi verodostojne listine, sklenili sporazum o
krajevni pristojnosti, lahko upnik v predlogu za izvršbo predlaga, naj se v primeru dolžnikovega ugovora postopek nadaljuje
pred sodiščem, pristojnim po tem sporazumu. V tem primeru
mora upnik v predlogu za izvršbo določno označiti tudi listino o
sporazumu o krajevni pristojnosti.«.
16. člen
Za 41. členom se doda nov 41.a člen, ki se glasi:
»41.a člen
(Predlog za izvršbo na podlagi priložene menice)
Če bi v primeru ugovora veljala pravila postopka v gospodarskih sporih, lahko upnik pri sodišču iz četrtega odstavka
40.c člena tega zakona vloži predlog za izvršbo na podlagi
priložene menice kot verodostojne listine.
V predlogu iz prejšnjega odstavka morajo biti navedeni:
– upnik in dolžnik z identifikacijskimi podatki iz 16.a člena,
– menica,
– dolžnikova obveznost,
– sredstvo ali predmet izvršbe,
– drugi podatki, ki so glede na predmet izvršbe potrebni,
da se izvršba lahko opravi, in
– zahteva, naj sodišče naloži dolžniku, da v treh dneh po
vročitvi sklepa plača terjatev skupaj z odmerjenimi stroški.
Upnik v predlogu za izvršbo ni dolžan navesti podatkov
o organizaciji za plačilni promet, pri kateri ima dolžnik denarna
sredstva, in številke računa. V tem primeru sodišče pred izdajo
sklepa o izvršbi po uradni dolžnosti opravi poizvedbe o teh
podatkih v elektronsko dosegljivih evidencah.
Če upnik predlaga izvršbo tudi na nematerializirane vrednostne papirje oziroma na plačo, se uporablja četrti odstavek
41. člena tega zakona.
Za predlog po tem členu se smiselno uporabljajo določbe drugega, tretjega, šestega, osmega in devetega odstavka 40. člena tega zakona ter tretjega in sedmega odstavka
41. člena tega zakona.
O predlogu po tem členu mora sodišče odločiti v petih
delovnih dneh.«.
17. člen
V 42. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi:
»(Potrdilo o izvršljivosti)«.
Prvi odstavek se črta.
Dosedanji drugi odstavek postane prvi odstavek.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se besedilo »drugega odstavka tega člena« nadomesti z
besedilom »prejšnjega odstavka«.
18. člen
44. člen se spremeni tako, da se glasi:
»44. člen
(Sklep o izvršbi)
V sklepu o izvršbi, s katerim sodišče dovoli izvršbo, so navedeni: upnik in dolžnik z identifikacijskimi podatki iz 16.a čle-
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na tega zakona, izvršilni naslov oziroma verodostojna listina,
dolžnikova obveznost, sredstvo in predmet izvršbe ter drugi
podatki, ki so potrebni, da se izvršba lahko opravi.
V sklepu o izvršbi sodišče navede, da je bil ta sklep izdan
na podlagi podatkov, ki jih je posredoval upnik v predlogu za
izvršbo, in da sodišče resničnosti njihove vsebine ni preverilo,
razen v primeru iz sedmega odstavka 40. člena ter prvega
stavka tretjega odstavka 46. člena tega zakona in četrtega
odstavka 46. člena tega zakona. Sodišče v sklepu o izvršbi na
podlagi izvršilnega naslova hkrati opozori upnika, da bo moral v
primeru dolžnikovega ugovora listine, na katere se je skliceval v
predlogu za izvršbo, sodišču predložiti v izvirniku ali overjenem
prepisu najkasneje v odgovoru na ugovor.
S sklepom o izvršbi na podlagi verodostojne listine sodišče naloži dolžniku, da v osmih dneh, v meničnih in čekovnih
sporih pa v treh dneh po vročitvi sklepa, plača terjatev skupaj
z odmerjenimi stroški ter dovoli izvršbo.
V sklepu iz prejšnjega odstavka sodišče navede krajevno
pristojno sodišče, ki bo izvršilni postopek vodilo in v njem odločalo po pravnomočnosti sklepa o izvršbi, razen če gre za sklep
na podlagi predloga iz 41.a člena tega zakona, in dolžnika
pouči o pravici do vložitve ugovora zoper ta sklep, o obveznosti
obrazložitve ugovora in o pravnih posledicah neobrazloženega
ugovora.
Sklep o izvršbi, s katerim sodišče predlog za izvršbo popolnoma ali delno zavrne, mora biti obrazložen.«.
19. člen
Četrti odstavek 45. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če po pravnomočnosti sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine iz elektronsko dosegljivih evidenc izhaja, da
viri za predlagana izvršilna sredstva obstajajo, Okrajno sodišče
v Ljubljani vroči sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine
dolžnikovemu dolžniku, klirinško depotni družbi in sodišču, ki
mora opraviti zaznambo sklepa v javni knjigi, izvršitelju, če je
določen, sklep o izvršbi na denarna sredstva dolžnika pa tudi
organizaciji za plačilni promet, pri kateri so ta sredstva, in odstopi zadevo sodišču, ki je po ugotovitvi pravnomočnosti sklepa
o izvršbi na podlagi verodostojne listine pristojno za vodenje in
odločanje v izvršilnem postopku.«.
Za četrtim odstavkom se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»Če po pravnomočnosti sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine iz elektronsko dosegljivih evidenc izhaja,
da viri za predlagana izvršilna sredstva ne obstajajo, Okrajno
sodišče v Ljubljani odstopi zadevo sodišču, ki je po ugotovitvi
pravnomočnosti sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine
pristojno za vodenje in odločanje v izvršilnem postopku, ki upnika pozove, da v 15 dneh predlaga novo sredstvo ali predmet
izvršbe ali da predlaga predložitev seznama iz 31. člena tega
zakona. Če upnik tega ne stori v roku, sodišče izvršbo ustavi.
Sodišče upnika v pozivu opozori na posledice zamude roka.
Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov se sklep, izdan
na podlagi predloga iz 41.a člena tega zakona, vroči organizaciji za plačilni promet takoj po izdaji.«.
Dosedanji peti odstavek postane sedmi odstavek.
20. člen
Tretji odstavek 46. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se upnik poplača pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi na podlagi izvršilnega naslova na denarna sredstva, ki jih ima dolžnik pri organizacijah za plačilni promet, pod pogojem, da predlogu za izvršbo
priloži izvršilni naslov. Izvršilnega naslova ni treba priložiti, če je
bil izdan v postopku v gospodarskem sporu.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se
upnik poplača pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi na denarna sredstva, ki jih ima dolžnik pri organizacijah za plačilni promet,
izdanega na podlagi predloga iz 41.a člena tega zakona.«.
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61.a člen se črta.

21. člen

22. člen
V 67. členu se črta tretji odstavek.
23. člen
V 101. členu se na koncu 11. točke pika nadomesti s podpičjem in dodajo nove 12. do 15. točka, ki se glasijo:
»12. oskrbnine po zakonu, ki ureja rejniško dejavnost;
13. sredstva, pridobljena za odpravo posledic naravnih
nesreč ali škode na področju kmetijstva, gozdarstva, ribištva,
veterine ali fitosanitarnem področju na podlagi predpisov, ki
urejajo nesreče ali škode;
14. nepovratna denarna sredstva in denarna sredstva,
pridobljena na podlagi ugodnih posojil ali poslov z jamstvi, ki se
štejejo kot oblike državnih pomoči po zakonu, ki ureja pomoč
družbam v težavah, razen kadar so sredstva pridobljena v zvezi
z opravljanjem dejavnosti, kakor je določena v 46. členu Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 28/10 – uradno prečiščeno
besedilo in 43/10), ali v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske
in osnovne gozdarske dejavnosti, kakor je določena v 69. členu
Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 28/10 – uradno prečiščeno besedilo in 43/10);
15. denarna sredstva, prejeta iz naslova aktivne politike
zaposlovanja po zakonu, ki ureja zaposlovanje in zavarovanje
za primer brezposelnosti.«.
24. člen
V 102. členu se v 1. točki prvega odstavka besedilo
»če dolžnik preživlja druge osebe, pa najmanj znesek v višini
dohodka, določenega za dolžnika in njegove družinske člane
oziroma osebe, ki jih je dolžan po zakonu preživljati po merilih, ki jih določa zakon, ki ureja socialno varstvo, za dodelitev
denarne socialne pomoči« nadomesti z besedilom »če dolžnik
preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, pa tudi znesek v višini prejemka, določenega
za osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, ki jo določa zakon,
ki ureja socialno varstvo, za dodelitev denarne socialne pomoči«. V 2. točki se besedilo »če dolžnik preživlja druge osebe,
pa najmanj znesek v višini dohodka, določenega za dolžnika
in njegove družinske člane oziroma osebe, ki jih je dolžan po
zakonu preživljati po merilih, ki jih določa zakon, ki ureja socialno varstvo za dodelitev denarne socialne pomoči« nadomesti
z besedilom »če dolžnik preživlja družinskega člana ali drugo
osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, pa tudi znesek v višini
prejemka, določenega za osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, ki jo določa zakon, ki ureja socialno varstvo, za dodelitev
denarne socialne pomoči«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
»Če dolžnik, ki je podjetnik ali zasebnik, ne prejema nobenega od prejemkov iz prejšnjega odstavka, mu mora pri izvršbi na denarna sredstva pri organizaciji za plačilni promet od
skupne vsote mesečnih prilivov ostati najmanj znesek v višini
minimalne plače, zmanjšane za plačilo davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost, če dolžnik preživlja družinskega
člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, pa tudi
znesek v višini prejemka, določenega za osebo, ki jo preživlja
dolžnik, po merilih, ki jo določa zakon, ki ureja socialno varstvo,
za dodelitev denarne socialne pomoči.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.
25. člen
V tretjem odstavku 133. člena se črta besedilo »Sodišče o
tem obvesti upnika in ga pozove, naj v določenem roku sporoči
sodišču, kdo je dolžnikov novi delodajalec. Če upnik tega ne
stori v roku, sodišče ustavi izvršbo.«.
Za tretjim odstavkom se doda novi četrti odstavek, ki se
glasi:
»Sodišče samo vpogleda v evidence zaposlitev oziroma
zdravstvenega zavarovanja in vroči sklep o izvršbi novemu
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dolžnikovemu delodajalcu ter o tem obvesti upnika. Če sodišče
z vpogledom v evidence ugotovi, da dolžnik ne prejema stalnih
denarnih prejemkov, ustavi izvršbo. Če upnik v 15 dneh od
vročitve sklepa o ustavitvi izvršbe sodišču posreduje podatke
o novem dolžnikovem delodajalcu, sodišče razveljavi sklep o
ustavitvi izvršbe in sklep o izvršbi vroči novemu delodajalcu.«.
26. člen
V prvem odstavku 138. člena se za besedilom »dolžnikova sredstva« doda besedilo »na vseh računih«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
»S sklepom, ki ga izda na podlagi predloga iz 41.a člena
tega zakona, naloži sodišče organizaciji za plačilni promet, naj
blokira dolžnikova sredstva na vseh računih v višini obveznosti
iz sklepa o izvršbi, in po poteku roka, določenega na podlagi
tretjega odstavka 44. člena tega zakona, ta znesek izplača
upniku.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se za besedo »pravnomočen« doda besedilo »oziroma po
poteku roka, določenega na podlagi tretjega odstavka 44. člena
tega zakona«.
Za dosedanjim tretjim odstavkom, ki postane četrti odstavek, se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Če organizacija za plačilni promet zapre račun ali pošlje
sodišču obvestilo iz tretjega in četrtega odstavka 141. člena
tega zakona, učinkuje sklep o izvršbi tudi proti drugi organizaciji
za plačilni promet, pri kateri ima dolžnik odprt račun, in sicer od
dneva, ko je novi organizaciji za plačilni promet vročen sklep
o izvršbi.«.
27. člen
V prvem odstavku 139. člena se beseda »tolarje« spremeni v besedo »eure«.
28. člen
140. člen se črta.
29. člen
141. člen se spremeni tako, da se glasi:
»141. člen
(Vrstni red poplačila terjatev)
Organizacija za plačilni promet poravnava terjatve po
vrstnem redu, kot je prejela sklepe o izvršbi.
Če takrat, ko prejme sklep o izvršbi, na dolžnikovem računu ni rubljivih sredstev, ali če dolžnik zaradi vezave s sredstvi
na računu ne more razpolagati, obdrži organizacija za plačilni
promet sklep v evidenci in opravi na njegovi podlagi poplačilo,
ko rubljiva sredstva prispejo na račun, oziroma ko dolžnik dobi
pravico z njimi razpolagati.
Če v enem letu po prejemu sklepa o izvršbi na dolžnikovem računu ni nobenega priliva rubljivih sredstev, organizacija
za plačilni promet o tem obvesti sodišče.
Če takrat, ko prejme sklep o izvršbi, na dolžnikovem računu ni rubljivih sredstev in tudi najmanj eno leto pred prejemom
sklepa na dolžnikovem računu ni bilo nobenega priliva rubljivih
sredstev oziroma sredstev v vezavi, organizacija za plačilni
promet takoj po prejemu sklepa o tem obvesti sodišče.
Pred obvestilom iz tretjega in četrtega odstavka tega člena organizacija za plačilni promet preveri v evidencah, katerih
vsebino lahko po zakonu uporablja, ali ima dolžnik sredstva
pri kateri drugi organizaciji za plačilni promet in pošlje sklep o
izvršbi novi organizaciji za plačilni promet oziroma več novim
organizacijam za plačilni promet ter o odstopu sklepa obvesti
sodišče in upnika.
Po prejemu obvestila iz tretjega in četrtega odstavka sodišče samo ponovno vpogleda v register transakcijskih računov
in vroči sklep o izvršbi novi organizaciji za plačilni promet ter o
tem obvesti upnika. Če sodišče z vpogledom v evidence ugotovi, da dolžnik nima odprtega nobenega računa pri organizaciji
za promet, ustavi izvršbo.
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Če upnik v 15 dneh od vročitve sklepa o ustavitvi izvršbe
sodišču posreduje podatke o računu in organizaciji za plačilni
promet, pri kateri dolžnik ima sredstva, sodišče razveljavi sklep
o ustavitvi izvršbe in sklep o izvršbi vroči novi organizaciji za
plačilni promet.
Organizacija za plačilni promet vodi posebno evidenco o
vrstnem redu, po katerem je prejela sklepe o izvršbi. Upniku
izda na njegovo zahtevo potrdilo, na katerem mestu je njegova
terjatev.
Organizacija za plačilni promet ne sme izvršiti dolžnikovega naloga, dokler ni plačana terjatev po sklepu o izvršbi, razen
če zakon določa drugače.
Če je izvršba odložena na predlog dolžnika, je treba izločiti ustrezen znesek sredstev za ohranitev vrstnega reda pri
poplačilu terjatev.
Organizacija za plačilni promet pošilja obvestila iz tega
člena sodišču v elektronski obliki, podpisana z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Minister,
pristojen za pravosodje, predpiše podrobnejša pravila o pošiljanju obvestil organizacij za plačilni promet.«.
30. člen
V drugem odstavku 149. člena se pika na koncu nadomesti z vejico in doda besedilo »denarna sredstva, za katera tako
določa zakon, ki ureja financiranje občin, denarna sredstva, ki so
namenjena odpravi posledic naravnih nesreč, in denarna sredstva za sofinanciranje posameznih nalog in programov oziroma
investicij strukturne in kohezijske politike Evropske unije.«
31. člen
V 150. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na prejšnji odstavek organizacija za plačilni
promet prenese sredstva z dolžnikovega na upnikov račun
na podlagi sklepa o izvršbi, izdanega na podlagi predloga
iz 41.a člena tega zakona, pred pravnomočnostjo sklepa o
izvršbi.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
32. člen
V drugem odstavku 226. člena se znesek »1,000.000 tolarjev«
nadomesti z zneskom 10.000 eurov«, znesek »50,000.000 tolarjev«
pa se nadomesti z zneskom »500.000 eurov«.
33. člen
V drugem odstavku 298.b člena se besedilo »50.000 do
500.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »1.000 do 10.000 eurov«.
34. člen
V prvem odstavku 298.h člena se znesek »2.000.000 tolarjev« nadomesti z zneskom 15.000 eurov«.
V drugem odstavku se znesek »100.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »1.000 eurov«.
PREHODNE DOLOČBE IN KONČNA DOLOČBA
35. člen
Postopki, v katerih je bil predlog za izvršbo oziroma za zavarovanje vložen pred uveljavitvijo tega zakona, se nadaljujejo
in dokončajo po določbah tega zakona.
36. člen
Osmi in deseti odstavek 29. člena, četrti do sedmi odstavek 29.b člena in prvi stavek enajstega odstavka 141. člena
zakona se začnejo uporabljati, ko so zagotovljeni tehnični pogoji za njihovo izvajanje. Tehnični pogoji za izvajanje navedenih
določb morajo biti zagotovljeni najkasneje do 1. septembra
2011. Minister, pristojen za pravosodje, ob tehnični izpolnitvi
pogojev izda sklep, v katerem določi datum, od katerega dalje
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se uporabljajo navedene določbe. Sklep se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Do izpolnitve pogojev iz prejšnjega odstavka posreduje
organizacija za plačilni promet obvestila iz 141. člena zakona
sodišču v pisni obliki.
37. člen
Črtana 40.a in 61.a člen se uporabljata do dne, ki ga v
skladu s 36. členom tega zakona določi minister, pristojen za
pravosodje.
38. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, razen 3. člena tega zakona, ki začne
veljati 1. januarja 2011.
Št. 712-01/10-15/40
Ljubljana, dne 15. junija 2010
EPA 1098-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

2763.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
lokalni samoupravi (ZLS-R)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS-R)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o lokalni samoupravi (ZLS‑R), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 15. junija 2010.
Št. 003‑02‑6/2010‑3
Ljubljana, dne 21. junija 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O LOKALNI SAMOUPRAVI (ZLS-R)
1. člen
V Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09) se 4. člen črta.
2. člen
Drugi odstavek 13. člena se črta.
3. člen
Tretji odstavek 13.a člena se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
4. člen
14. in 14.a člen se črtata.
5. člen
15. člen se črta.
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6. člen
V prvem odstavku 15.a člena se besede »prebivalstveni gostoti, naseljenosti« nadomestijo z besedama »gostoti
naseljenosti«.
7. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
Z zakonom se lahko občini dodeli status mestne občine,
če je na njenem območju mesto, ki ima najmanj 20.000 prebivalcev in 15.000 delovnih mest ter je gospodarsko, kulturno in
upravno središče širšega območja.«.
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ZAKON
O DOHODNINI
uradno prečiščeno besedilo
(ZDoh-2-UPB6)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
(1) S tem zakonom se ureja sistem in uvaja obveznost
plačevanja dohodnine.
(2) Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen

8. člen
Postopki s predlogi za spremembo območij občin, ustanovitev novih občin in ustanovitev novih mestnih občin, o katerih
pred uveljavitvijo tega zakona ni bil razpisan referendum, se z
dnem uveljavitve tega zakona ustavijo.
Postopki s predlogi za spremembo območij občin, ustanovitev novih občin in ustanovitev novih mestnih občin, o katerih
je bil pred uveljavitvijo tega zakona razpisan referendum, se
nadaljujejo in končajo po določbah, ki so te postopke urejale
pred uveljavitvijo tega zakona.

(uporaba zakona)

9. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 003-01/10-16/21
Ljubljana, dne 15. junija 2010
EPA 1008-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

2764.

Zakon o dohodnini (uradno prečiščeno
besedilo) (ZDoh-2-UPB6)

Na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika državnega zbora in sklepa Državnega zbora z dne 21. maja
2010 je Državni zbor na seji dne 18. junija 2010 potrdil uradno
prečiščeno besedilo Zakona o dohodnini, ki obsega:
– Zakon o dohodnini – ZDoh‑2 (Uradni list RS, št. 117/06
z dne 16. 11. 2006),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – ZDoh‑2A (Uradni list RS, št. 10/08 z dne 30. 1. 2008),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – ZDoh‑2B (Uradni list RS, št. 78/08 z dne 30. 7. 2008),
– Zakon o spremembah Zakona o dohodnini – ZDoh‑2C
(Uradni list RS, št. 125/08 z dne 30. 12. 2008),
– Zakon o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – ZDoh‑2D (Uradni list RS, št. 20/09
z dne 16. 3. 2009),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – ZDoh‑2E (Uradni list RS, št. 10/10 z dne 12. 2. 2010),
– Zakon o spremembi Zakona o dohodnini – ZDoh‑2F
(Uradni list RS, št. 13/10 z dne 22. 2. 2010) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – ZDoh‑2G (Uradni list RS, št. 43/10 z dne 31. 5. 2010).
Št. 435-01/10-34/2
Ljubljana, dne 18. junija 2010
EPA 1087-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

Dohodnina se ugotavlja po določbah zakona, ki velja na
dan 1. januarja leta, za katero se dohodnina odmerja, če ni s
tem zakonom drugače določeno.
3. člen
(pripadnost dohodnine)
Dohodnina je prihodek državnega proračuna, če ni z
zakonom drugače določeno.
II. ZAVEZANEC ZA DOHODNINO
IN OBSEG DAVČNE OBVEZNOSTI
4. člen
(zavezanec za dohodnino)
Zavezanec in zavezanka za dohodnino (v nadaljnjem
besedilu: zavezanec) je fizična oseba.
5. člen
(obseg davčne obveznosti)
(1) Rezident in rezidentka (v nadaljnjem besedilu: rezident) je zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki
imajo vir v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: Slovenija)
in od vseh dohodkov, ki imajo vir izven Slovenije.
(2) Nerezident in nerezidentka (v nadaljnjem besedilu:
nerezident) je zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov,
ki imajo vir v Sloveniji.
1. Rezidentstvo
6. člen
(rezident)
Zavezanec je rezident Slovenije v kateremkoli času v
davčnem letu, če v tem času izpolnjuje katerega od naslednjih
pogojev:
1. ima uradno prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji;
2. biva izven Slovenije zaradi zaposlitve v diplomatskem
predstavništvu, konzulatu, mednarodni misiji Republike Slovenije ali stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri Evropski
uniji ali stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri mednarodni organizaciji, kot javni uslužbenec z diplomatskim ali
konzularnim statusom, ali je zakonec ali vzdrževani družinski
član takega javnega uslužbenca in prebiva s to osebo;
3. je bil rezident Slovenije v kateremkoli obdobju preteklega ali tekočega leta in biva izven Slovenije zaradi zaposlitve:
a) v diplomatskem predstavništvu, konzulatu, mednarodni
misiji Republike Slovenije ali stalnem predstavništvu Republike
Slovenije pri Evropski uniji ali stalnem predstavništvu Republike
Slovenije pri mednarodni organizaciji, kot javni uslužbenec
v tehnični ali administrativni funkciji, brez diplomatskega ali
konzularnega statusa;
b) kot javni uslužbenec ali funkcionar v državnem organu
ali organu lokalne skupnosti, in sicer v državi, ki na podlagi vzajemnosti takega uslužbenca ne šteje za svojega rezidenta;
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c) kot uslužbenec v institucijah Evropskih skupnosti,
Evropski centralni banki ali Evropski investicijski banki, ali je
zakonec, ki ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti, ali vzdrževan
otrok takega uslužbenca in prebiva s to osebo;
4. je bil rezident Slovenije v kateremkoli obdobju preteklega ali tekočega leta in biva izven Slovenije zaradi opravljanja
funkcije poslanca v Evropskem parlamentu;
5. ima svoje običajno bivališče ali središče svojih osebnih
in ekonomskih interesov v Sloveniji, ali
6. je v kateremkoli času v davčnem letu prisoten v Sloveniji skupno več kot 183 dni.
7. člen
(nerezident)
(1) Ne glede na 6. člen tega zakona, je zavezanec nerezident, če izpolnjuje katerega od naslednjih pogojev:
1. opravlja delo kot oseba z diplomatskim ali konzularnim
statusom v Sloveniji v diplomatskem predstavništvu, konzulatu
ali mednarodni misiji skupine tujih držav ali tuje države, ali je
zakonec ali vzdrževani družinski član take osebe in prebiva s
to osebo, če ni slovenski državljan;
2. bi postal rezident samo zaradi opravljanja dela kot funkcionar, strokovnjak ali uslužbenec mednarodne organizacije, če
ni slovenski državljan;
3. bi postal rezident samo zaradi zaposlitve:
a) v diplomatskem predstavništvu, konzulatu ali mednarodni misiji tuje države v Sloveniji kot javni uslužbenec v tehnični
ali administrativni funkciji brez diplomatskega ali konzularnega
statusa in ni slovenski državljan;
b) kot uslužbenec tuje države v Sloveniji v funkciji, ki ni
diplomatska, konzularna ali mednarodna, pod pogojem, da ta
tuja država na podlagi vzajemnosti podobnega uslužbenca
Republike Slovenije ne šteje za svojega rezidenta;
c) kot uslužbenec v institucijah Evropskih skupnosti,
Evropski centralni banki ali Evropski investicijski banki, v Sloveniji;
4. je fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
a) bo bivala v Sloveniji izključno zaradi zaposlitve kot tuj
strokovnjak za dela, za katera v Sloveniji ni dovolj ustreznega
kadra,
b) ni bila rezident v kateremkoli času petih let pred prihodom v Slovenijo,
c) ni lastnik nepremičnine v Sloveniji, in
d) bo bivala v Sloveniji skupno manj kot 365 dni v dveh
zaporednih davčnih letih;
5. je fizična oseba, ki biva v Sloveniji izključno zaradi
študija ali zdravljenja.
(2) O izpolnjevanju pogojev iz 4. točke prvega odstavka
tega člena odloči pristojni davčni organ in o tem osebi izda
pisno potrdilo.
2. Vir dohodka
8. člen
(splošno o virih dohodka)
Dohodek ima vir v Sloveniji, če je po katerikoli od določb
tega poglavja mogoče določiti vir dohodka v Sloveniji.
9. člen
(vir dohodka iz zaposlitve in iz opravljanja storitev)
Dohodek iz zaposlitve in dohodek iz opravljanja storitev
imata vir v Sloveniji, če se zaposlitev izvaja ali storitev opravi
v Sloveniji.
10. člen
(vir dohodka, če je dohodek izplačal rezident
ali poslovna enota nerezidenta v Sloveniji)
(1) Dohodki imajo vir v Sloveniji, če je dohodek izplačala
ali ji je bil zaračunan, oseba, ki je rezident po tem zakonu ali po
zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb, ali poslovna
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enota nerezidenta po tem zakonu ali po zakonu, ki ureja davek
od dohodkov pravnih oseb, in sicer:
1. dohodek iz zaposlitve in iz opravljanja storitev, če se
v skladu s tem zakonom oziroma zakonom, ki ureja davek od
dohodkov pravnih oseb, šteje za odbitno postavko pri izračunu
davčne osnove rezidenta ali poslovne enote nerezidenta iz
virov dohodka znotraj Slovenije ali bi bil odbitna postavka,
če bi rezident ali poslovna enota nerezidenta bil zavezanec
oziroma ne bi bil oproščen dohodnine ali davka od dohodkov
pravnih oseb;
2. dohodek, izplačan delojemalcem, tudi članom uprave,
članom nadzornih svetov, članom upravnih odborov ali drugim
osebam, ki opravljajo podobno funkcijo, iz dobička;
3. pokojnine in drugi dohodki iz naslova pokojninskega in
invalidskega zavarovanja;
4. dividende;
5. obresti, dohodek iz prenosa premoženjske pravice in
dohodek iz oddajanja premoženja v najem, razen če je dohodek izplačala poslovna enota izven Slovenije in se v skladu s
tem zakonom oziroma zakonom, ki ureja davek od dohodkov
pravnih oseb, šteje za odbitno postavko pri izračunu davčne
osnove, ki pripada poslovni enoti izven Slovenije;
6. vsak drug dohodek, za katerega ni mogoče določiti vira
po 9., 11. do 14. členu ali po drugih določbah tega člena, razen
če je dohodek izplačala poslovna enota izven Slovenije in se
v skladu s tem zakonom oziroma zakonom, ki ureja davek od
dohodkov pravnih oseb, šteje za odbitno postavko pri izračunu
davčne osnove, ki pripada poslovni enoti izven Slovenije.
(2) Za poslovno enoto nerezidenta po tem zakonu se šteje
poslovna enota nerezidenta, določena z zakonom, ki ureja
davek od dohodkov pravnih oseb.
11. člen
(vir dohodka iz opravljanja dejavnosti)
(1) Dohodek, ki ga pridobi rezident z opravljanjem dejavnosti, ima vir v Sloveniji, razen dohodka, ki ga pridobi z opravljanjem dejavnosti v ali preko poslovne enote v tujini.
(2) Dohodek, ki ga pridobi nerezident z opravljanjem
dejavnosti v ali preko poslovne enote v Sloveniji, ima vir v
Sloveniji.
(3) Šteje se, da je dohodek od premičnin, ki so del poslovnega premoženja poslovne enote, vključno z dohodkom od odtujitve te poslovne enote, pridobljen z opravljanjem dejavnosti
v ali preko poslovne enote.
12. člen
(vir dohodka od nepremičnin in od dohodka
iz kmetijske in gozdarske dejavnosti)
(1) Dohodek od nepremičnine in pravic na nepremičnini,
vključno z dobičkom iz kapitala od odsvojitve nepremičnine, ki
je v Sloveniji, ima vir v Sloveniji.
(2) Dobiček iz kapitala od odsvojitve nepremičnine iz prvega odstavka tega člena je tudi dobiček iz kapitala od odsvojitve
lastniških deležev in pravic iz lastniških deležev v gospodarski
družbi, zadrugi ali drugi obliki organiziranja, katerih več kot
50% vrednosti izhaja posredno ali neposredno iz nepremičnin
in pravic na nepremičninah, ki so v Sloveniji.
(3) Dohodek iz kmetijske in gozdarske dejavnosti, ki se
opravlja na zemljiščih in v čebeljih panjih, ki so v Sloveniji, ima
vir v Sloveniji.
13. člen
(vir dohodka od vrednostnih papirjev in lastniških deležev)
Dohodki od:
1. vrednostnih papirjev in pravic iz vrednostnih papirjev,
ki jih izdajo:
a) Republika Slovenija, Banka Slovenije ali samoupravne
lokalne skupnosti,
b) gospodarske družbe, zadruge in druge oblike organiziranja, ki so ustanovljene v skladu s predpisi v Sloveniji in
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2. lastniških deležev in pravic iz lastniških deležev v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja,
ki so ustanovljene v skladu s predpisi v Sloveniji,
vključno z dobičkom iz kapitala, doseženim z njihovo odsvojitvijo, imajo vir v Sloveniji.
14. člen
(vir dohodka iz vzajemnih skladov)
Dohodki iz vzajemnega sklada, vključno z dobičkom iz kapitala, doseženim z odsvojitvijo investicijskih kuponov oziroma
enot premoženja vzajemnega sklada (v nadaljnjem besedilu:
investicijskih kuponov), imajo vir v Sloveniji, če vzajemni sklad
upravlja družba za upravljanje, ki je rezident Slovenije po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb.
III. PREDMET OBDAVČITVE
15. člen
(predmet obdavčitve)
(1) Z dohodnino so obdavčeni dohodki fizične osebe, ki
so bili pridobljeni oziroma doseženi v davčnem letu, ki je enako
koledarskemu letu.
(2) Dohodki so vsi dohodki in dobički, ne glede na vrsto,
če ni s tem zakonom drugače določeno.
(3) Za dohodek po tem zakonu se šteje vsako izplačilo
oziroma prejem dohodka, ne glede na obliko, v kateri je izplačan oziroma prejet.
(4) Dohodek, prejet v naravi, se določi na podlagi primerljive tržne cene, če ni z zakonom drugače določeno.
(5) Dohodek je pridobljen oziroma dosežen v davčnem
letu, v katerem je prejet, če ni s tem zakonom drugače določeno. Šteje se, da je dohodek prejet, ko je izplačan fizični osebi
ali je kako drugače dan na razpolago fizični osebi.
16. člen
(splošna pravila)
(1) V primeru transakcij in izplačil dohodkov med povezanimi osebami se kot podlaga za ugotovitev višine dohodka
uporabljajo primerljive tržne cene.
(2) Metode za določanje primerljive tržne cene so določene z zakonom, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb.
(3) Povezana oseba po tem zakonu je družinski član ali
katerakoli oseba, ki jo nadzira ali običajno nadzira zavezanec.
Za družinskega člana se šteje zakonec zavezanca, prednik ali
potomec zavezanca ali njegovega zakonca, zakonec prednika
ali potomca zavezanca ali njegovega zakonca, bratje in sestre
oziroma polbratje in polsestre ter posvojenci in posvojitelji. Za
družinskega člana se šteje tudi partner oziroma partnerica, s
katerim zavezanec živi v registrirani istospolni partnerski skupnosti, po zakonu, ki ureja registracijo istospolne partnerske
skupnosti (v nadaljnjem besedilu: partner v istospolni skupnosti). Šteje se, da oseba nadzira drugo osebo, kadar ima lastniški delež ali pravico do lastniškega deleža v višini najmanj 25%
v obliki vrednosti vseh deležev ali v obliki glasovalne pravice
na podlagi lastniških deležev v konkretni osebi. Za namene
določitve nadzora se šteje, da ima določena oseba v lasti vse
lastniške deleže, ki jih ima neposredno ali posredno v lasti katerakoli oseba, ki je povezana s to določeno osebo.
(4) Za zakonca po tem zakonu se šteje oseba, ki živi z
zavezancem v zakonski zvezi. Za zakonca po tem zakonu se
šteje tudi oseba, s katero zavezanec živi v dalj časa trajajoči
življenjski skupnosti, ki ima po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo
in družinska razmerja, enake pravne posledice kot zakonska
zveza (v nadaljnjem besedilu: zunajzakonski partner). Šteje se,
da je življenjska skupnost nastala na dan po preteku 12 mesecev od dneva, ko sta zavezanec in oseba začela živeti skupaj
v življenjski skupnosti. Šteje se, da je življenjska skupnost prenehala na dan po preteku 90 dni od dneva, ko sta zavezanec
in oseba prenehala živeti skupaj v življenjski skupnosti.
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(5) Če je pravica do dohodka prenesena na drugo osebo,
se šteje, da je prejemnik tega dohodka oseba, ki je navedeno
pravico prenesla, razen če je hkrati opravljen tudi neomejen
in nepreklicen prenos premoženja, ki je vir dohodka iz navedenega premoženja, na drugo osebo, če ni s tem zakonom
drugače določeno.
(6) Pridobljeni dohodek in nastali stroški v tuji valuti se
preračunajo v eure po tečaju, ki ga objavlja Banka Slovenije.
Preračun se opravi po tečaju, ki velja na dan pridobitve dohodka oziroma nastanka stroškov, če ni s tem zakonom drugače
določeno.
(7) Za družinskega člana iz 4. točke prvega odstavka
37. člena, iz 39. člena ter iz petega odstavka 97. člena tega
zakona se šteje zakonec zavezanca ali otrok, posvojenec in
pastorek zavezanca ali otrok zunajzakonskega partnerja ter
starši in posvojitelji zavezanca. Za družinskega člana po tem
odstavku se šteje tudi partner v istospolni skupnosti in otrok
partnerja v istospolni skupnosti.
(8) Učenec, dijak ali študent za polni učni ali študijski čas
po tem zakonu je oseba, katere primarna dejavnost je osnovnošolsko ali srednješolsko izobraževanje ali študij po študijskem
programu za pridobitev izobrazbe, v skladu s predpisi, ki urejajo
osnovno, srednje in visoko šolstvo.
(9) Dohodek, prejet v naravi, se poveča s koeficientom
davčnega odtegljaja, če:
1. v skladu s tem zakonom in zakonom, ki ureja davčni
postopek, obstaja obveznost obračuna, odtegnitve in plačila
davčnega odtegljaja od tega dohodka in
2. ni drugega dohodka zavezanca, prejetega v denarju
pri izplačevalcu dohodka v naravi ali ta ni zadosten, da bi se
od tega dohodka lahko odtegnil in plačal davčni odtegljaj od
dohodka v naravi.
(10) Če posamezni dohodek zavezanca izvira delno iz
zaposlitve in delno iz prenosa premoženjske pravice, se šteje,
da je v celoti dohodek iz zaposlitve.
(11) Če posamezni dohodek zavezanca izvira delno iz
dejavnosti in delno iz prenosa premoženjske pravice, se šteje,
da je v celoti dohodek iz dejavnosti.
17. člen
(splošno pravilo o neobdavčenih dohodkih)
(1) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na oprostitev
plačila dohodnine, določbe, ki določajo dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo in določbe 19. člena tega zakona, se
nanašajo na dohodke, ki imajo vir v Sloveniji, in na dohodke, ki
imajo vir izven Slovenije.
(2) Pri presoji, ali se določbe iz prvega odstavka tega
člena nanašajo tudi na dohodek z virom izven Slovenije, se za
namene tega zakona smiselno uporabljajo predpisi, veljavni v
Sloveniji.
18. člen
(dohodek)
Dohodki po tem zakonu so:
1. dohodek iz zaposlitve,
2. dohodek iz dejavnosti,
3. dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske
dejavnosti,
4. dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa
premoženjske pravice,
5. dohodek iz kapitala,
6. drugi dohodki.
19. člen
(kaj se ne šteje za dohodke po tem zakonu)
Ne glede na 18. člen tega zakona, se za dohodke fizične
osebe po tem zakonu ne štejejo:
1. dediščine;
2. volila, razen tistih, ki jih fizična oseba prejme v zvezi z
opravljanjem dejavnosti iz 46. člena tega zakona;
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3. darila, prejeta od fizične osebe, ki ni delodajalec prejemnika (ali z delodajalcem povezana oseba) ali delodajalec
osebe, ki je povezana s prejemnikom, razen daril, ki jih fizična
oseba prejme v zvezi z opravljanjem dejavnosti iz 46. člena
tega zakona;
4. dobitki od iger na srečo po zakonu, ki ureja igre na
srečo;
5. izplačila, ki jih prejme fizična oseba na podlagi zavarovanja za primer bolezni, poškodbe ali invalidnosti, katerega
zakon, ki ureja zavarovalništvo, ne določa kot obvezno zavarovanje, ali izplačila na podlagi zavarovanja za škodo, povzročeno na osebnem premoženju;
6. sredstva ali dobički, ki jih pridobi fizična oseba na
podlagi prenosov sredstev med svojim podjetjem, v katerem
samostojno opravlja dejavnost, in svojim gospodinjstvom ali na
podlagi prenehanja opravljanja dejavnosti; navedena določba
ne vpliva na obveznosti te fizične osebe, ki opravlja dejavnost,
po III.3. poglavju tega zakona;
7. ugodnost, ki jo prejme fizična oseba pri nakupu blaga
in storitev, vključno s priložnostnim prejemom dodatnega blaga
ali storitev, če je taka ugodnost dostopna vsem strankam pod
enakimi pogoji in ni v zvezi z zaposlitvijo ali dejavnostjo fizične
osebe.
1. Oprostitve plačila dohodnine
20. člen
(pomoči in subvencije)
Dohodnine se ne plača od:
1. denarne pomoči, ki jo posameznik prejme zaradi naravne in druge nesreče v skladu s posebnimi predpisi, razen denarne pomoči, ki jo posameznik prejme v zvezi z opravljanjem
dejavnosti, kot je določena v 46. členu tega zakona;
2. subvencij, ki se v skladu s posebnimi predpisi izplačujejo iz proračuna za določene namene, razen subvencij, ki jih
posameznik prejme v zvezi z doseganjem dohodkov iz 1. do
5. točke 18. člena tega zakona;
3. subvencije, ki pripada mladi družini kot spodbuda za
prvo reševanje stanovanjskega vprašanja po zakonu, ki ureja
nacionalno stanovanjsko varčevalno shemo in subvencije mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja;
4. enkratne denarne pomoči po zakonu, ki ureja varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, zakonu o obrambi in
zakonu o notranjih zadevah;
5. enkratne solidarnostne pomoči, ki jo izplača sindikat
svojim članom z namenom nudenja materialne pomoči v primerih socialne ogroženosti ter v primerih reševanja izjemnih
razmer (kot so smrt, naravne in druge nesreče), če je izplačana
pod pogoji, ki so določeni z aktom, ki ga sprejme reprezentativni sindikat na ravni države;
6. pomoči, ki jih socialno ali drugače ogrožene osebe
prejmejo od organizacij, ki imajo v skladu z zakonom, ki ureja
humanitarne organizacije, status humanitarne organizacije, ki
deluje v javnem interesu na področju socialnega ali zdravstvenega varstva, in od organizacij, ki imajo v skladu z zakonom, ki
ureja invalidske organizacije, status invalidske organizacije, ki
deluje v javnem interesu na področju invalidskega varstva;
7. pomoči, ki jih pomoči potrebne osebe prejmejo od dobrodelnih ustanov, katerih ustanovitev in poslovanje je v skladu
z zakonom, ki ureja ustanove;
8. pomoči in prejemkov, ki jih država in samoupravna
lokalna skupnost zagotavlja socialno ogroženim v skladu z
zakonom, ki ureja socialno varstvo, in zakonom, ki ureja lokalno
samoupravo;
9. obveznih prispevkov za socialno varnost, ki jih za posamezne zavarovance v skladu s posebnimi predpisi plačuje
Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost, pod pogojem, da
Slovenija oziroma samoupravna lokalna skupnost ne nastopa
kot njihov delodajalec;
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10. prejemkov, ki jih osebam s statusom begunca v Sloveniji, osebam z začasnim zatočiščem v Sloveniji in tujcem, ki
jim je dovoljeno začasno zadrževanje v Sloveniji, zagotavlja
proračun ali mednarodna organizacija v skladu z zakonom o
tujcih, zakonom o začasnem zatočišču in drugimi predpisi.
21. člen
(dohodki, tudi v obliki povračil stroškov, storitev
in drugih ugodnosti, po posebnih zakonih)
Dohodnine se ne plača od:
1. dohodkov, ki jih v obliki povračil stroškov, storitev ali
drugih ugodnosti v naravi prejmejo upravičenci na podlagi
zakona o vojnih invalidih, zakona o žrtvah vojnega nasilja,
zakona o posebnih pravicah žrtev vojne za Slovenijo, zakona
o popravi krivic, zakona o vojnih veteranih in zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb in zakona
o republiških priznavalninah, razen prejemkov, ki predstavljajo
redni dohodek;
2. dodatka za pomoč in postrežbo po zakonu o vojnih
veteranih, zakonu o vojnih invalidih in zakonu, ki ureja socialno
varstvo, ter dodatka za tujo nego in pomoč po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb;
3. invalidnine, invalidskega dodatka in dodatka za posebno invalidnost po zakonu o vojnih invalidih in nadomestila za
invalidnost po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno
prizadetih oseb;
4. doživljenjske mesečne rente, ki jo posameznik prejme
po zakonu o žrtvah vojnega nasilja in zakonu o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991;
5. veteranskega dodatka po zakonu o vojnih veteranih.
22. člen
(dohodki iz naslova starševskega varstva in zavarovanja
za primer brezposelnosti)
Dohodnine se ne plača od:
1. starševskega dodatka in pomoči ob rojstvu otroka, ki
jih upravičenci prejmejo na podlagi zakona, ki ureja starševsko
varstvo in družinske prejemke ali na podlagi predpisa samoupravne lokalne skupnosti;
2. otroškega dodatka, dodatka za veliko družino in dodatka za nego za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, ki
ga upravičenci prejmejo na podlagi zakona, ki ureja starševsko
varstvo in družinske prejemke;
3. denarnih pomoči za brezposelnost, ki se izplačujejo iz
proračuna v skladu z zakonom, ki ureja zavarovanje za primer
brezposelnosti;
4. dohodkov, ki jih v obliki povračil stroškov, storitev ali
drugih ugodnosti v naravi prejmejo upravičenci na podlagi obveznega zavarovanja za primer brezposelnosti in za starševsko
varstvo, razen dohodkov, ki predstavljajo redni dohodek na
podlagi navedenega zavarovanja.
23. člen
(dohodki iz naslova obveznega pokojninskega, invalidskega
in zdravstvenega zavarovanja)
Dohodnine se ne plača od:
1. dohodkov, ki jih v obliki povračil stroškov, storitev ali
drugih ugodnosti v naravi prejmejo upravičenci na podlagi
obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja in zdravstvenega zavarovanja, razen dohodkov, ki predstavljajo redni
dohodek na podlagi navedenega zavarovanja;
2. invalidnine, invalidskega dodatka in dodatka za posebno invalidnost po zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju;
3. varstvenega dodatka k pokojnini po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
4. dodatka za pomoč in postrežbo po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
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24. člen
(dohodki, povezani z zagotavljanjem varnosti,
zaščite in reševanja)
Dohodnine se ne plača od:
1. nadomestila za uporabo sredstev, ki jih je zavezanec
dal na razpolago za obrambne potrebe in za potrebe varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami, in od povračila škode
navedeni osebi v skladu z zakonom o obrambi, zakonom o
materialni dolžnosti in zakonom o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami;
2. izplačil stroškov in nagrad osebam za tajno policijsko
delovanje in sodelovanje pri izvajanju ukrepov, ki so odobreni
na podlagi zakona o policiji in zakona o kazenskem postopku
ter za plačilo koristnih informacij v zvezi s kaznivimi dejanji
ali njihovimi storilci ter od izplačil stroškov in nagrad v zvezi s
tajnim pridobivanjem podatkov na podlagi zakona o Slovenski
obveščevalno‑varnostni agenciji;
3. dohodkov, prejetih na podlagi pogodbe o vojaški službi
v rezervni sestavi, razen od nadomestil plače oziroma izgubljenega zaslužka ter razen od dohodkov za čas opravljanja
vojaške službe (v miru ter v izrednem in vojnem stanju);
4. dohodkov, prejetih na podlagi pogodbe o službi v Civilni zaščiti, razen od nadomestil plače oziroma izgubljenega
zaslužka ter razen od dohodkov za čas dejanskega opravljanja
službe v Civilni zaščiti;
5. plačila za zavarovanje za nesreče pri delu pripadnikov
reševalnih služb in sestav, ki delujejo na prostovoljni podlagi v
nevladnih organizacijah oziroma v enotah, službah in organih
Civilne zaščite, ki morajo biti zavarovani v skladu s predpisi o
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
6. dohodkov, prejetih na podlagi pogodbe o prostovoljnem
služenju vojaškega roka;
7. dohodkov, prejetih v zvezi s prostovoljnim usposabljanjem za nepoklicno opravljanje nalog zaščite, reševanja
in pomoči v skladu s posebnimi predpisi, razen dohodkov, ki
predstavljajo nadomestilo za izgubljeni dohodek;
8. finančnih sredstev, izplačanih zaščiteni osebi in od dohodkov članov komisije za zaščito ogroženih oseb, po zakonu,
ki ureja zaščito prič.
25. člen
(dohodki v zvezi z izobraževanjem)
Dohodnine se ne plača od:
1. štipendije in drugih prejemkov, izplačanih osebi, ki je vpisana kot učenec, dijak ali študent za polni učni ali študijski čas, v
zvezi z izobraževanjem ali usposabljanjem na podlagi posebnih
predpisov, in sicer iz proračuna ali sklada, ki je financiran iz proračuna (razen kadrovskih štipendij) in od navedenih prejemkov,
ki jih financira tuja država ali mednarodna organizacija oziroma
izobraževalna, kulturna ali znanstveno‑raziskovalna ustanova,
razen prejemkov, ki so prejeti kot nadomestilo za izgubljeni dohodek ali v zvezi z opravljanjem dela oziroma storitev;
2. prejemkov, izplačanih za kritje šolnine in stroškov prevoza ter bivanja osebi, ki je vpisana kot učenec, dijak ali
študent za polni učni ali študijski čas, ki jih izplača ustanova,
ustanovljena z namenom štipendiranja, ki ni povezana oseba
ali sedanji, prejšnji ali bodoči delodajalec prejemnika ali osebe,
ki je povezana s prejemnikom;
3. prejemkov v obliki regresiranja oziroma subvencioniranja študentske prehrane, mesečnih vozovnic za prevoze
učencev, dijakov in študentov, ki se šolajo izven kraja bivanja,
varstva in vzgoje v vrtcih in drugih podobnih pomoči, ki se v
skladu z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, zakona o visokem šolstvu, zakona o osnovni šoli
ter zakona o vrtcih financirajo iz proračuna države ali samoupravne lokalne skupnosti.
26. člen
(dohodki, povezani s kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo)
Dohodnine se ne plača od:
1. prejemkov iz medsosedske pomoči med kmetijskimi
gospodarstvi v okviru strojnih krožkov, ki jih pridobijo člani

Uradni list Republike Slovenije
kmečkega gospodinjstva iz drugega odstavka 69. člena tega
zakona, ki se jim dohodek ugotavlja na podlagi 71. člena tega
zakona, v višini in pod pogoji, ki jih določi minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister), pristojen za finance
v soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo;
2. dohodkov v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske
in osnovne gozdarske dejavnosti iz 69. člena tega zakona,
izplačanih za ukrepe kmetijske politike, kot jih določa Uredba
Sveta št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) (UL L št. 277 z dne 21. 10. 2005, str. 1; v
nadaljnjem besedilu: Uredba 1698/2005/ES), in sicer za:
– plačila zaradi naravno omejenih možnosti na gorskih
območjih in plačila za druga območja z omejenimi možnostmi,
kot jih določa 37. člen Uredbe 1698/2005/ES,
– plačila v okviru območij Natura 2000 in plačila, vezana
na Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z
dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na
področju vodne politike (UL L št. 327 z dne 22. 12. 2000, str. 1),
kot jih določata 38. in 46. člen Uredbe 1698/2005/ES,
– kmetijsko okoljska plačila, kot jih določa 39. člen Uredbe
1698/2005/ES,
– plačila za dobro počutje živali, kot jih določa 40. člen
Uredbe 1698/2005/ES,
– plačila za neproizvodne naložbe, kot jih določa 41. člen
Uredbe 1698/2005/ES, in
– gozdarsko‑okoljska plačila, kot jih določa 47. člen Uredbe1698/2005/ES;
3. plačil iz naslova ukrepov kmetijske politike, pridobljenih
v zvezi z dolgoročnimi vlaganji v osnovno kmetijsko in osnovno
gozdarsko dejavnost, kot je določena v 69. členu tega zakona
in v zvezi s kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo, za katero se
davčna osnova ugotavlja v skladu s tretjim, četrtim, šestim in
sedmim odstavkom 48. člena tega zakona;
4. izplačil na podlagi zavarovanja za škodo na premoženju v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, kot je določena v 69. členu tega zakona;
5. denarne pomoči, ki jo posameznik prejme zaradi naravne in druge nesreče v skladu s posebnimi predpisi, v zvezi
z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, kot je določena v 69. členu tega zakona;
6. dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske
dejavnosti, kot je določena v 69. členu tega zakona, ki se ne
šteje kot dohodek iz te dejavnosti na kmečkem gospodinjstvu,
kot je določeno z drugim odstavkom 69. člena tega zakona;
7. plačil za vodenje knjigovodstva na kmetijah po uradni
metodologiji Evropske unije za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev (Farm
Accountancy Data Network – FADN), ki so namenjena vodenju
knjigovodstva v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in
osnovne gozdarske dejavnosti, kot je določena v 69. členu
tega zakona;
8. dohodka kmečkega gospodinjstva od uporabe do
40 čebeljih panjev. Oprostitev se prizna tako, da se davčna
osnova od potencialnih tržnih dohodkov čebelarstva zniža za
delež, ugotovljen iz razmerja med številom oproščenih panjev
in skupnim številom panjev v uporabi članov kmečkega gospodinjstva.
27. člen
(odškodnine)
Dohodnine se ne plača od:
1. odškodnine neupravičeno obsojenim in priprtim v skladu z zakonom, ki ureja kazenski postopek;
2. odškodnine upravičencem po zakonu, ki ureja povrnitev
škode osebam, okuženim z virusom HIV zaradi transfuzije krvi
ali krvnih pripravkov in odškodnine upravičencem po zakonu,
ki ureja prepoved proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki
ter zagotavljanje sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno;
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3. odškodnine po zakonu, ki ureja plačilo odškodnine
žrtvam vojnega in povojnega nasilja in podobne odškodnine, ki
jih žrtve vojnega in povojnega nasilja prejmejo iz tujine;
4. odškodnine, prejete v skladu z zakonom, ki ureja denacionalizacijo in zakonom, ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij, v obliki nadomestnega premoženja, vrednostnih papirjev ali
v denarju, če vrnitev premoženja ni mogoča;
5. odškodnine na podlagi sodbe sodišča zaradi osebnih
poškodb (telesnih poškodb, bolezni ali smrti) ali škode na
osebnem premoženju, vključno z zamudnimi obrestmi, razen
odškodnine, ki predstavlja nadomestilo za izgubljeni dohodek.
Med navedene odškodnine je mogoče šteti tudi odškodnine
zaradi osebnih poškodb ali poškodovanja osebnega premoženja, izplačane na podlagi sodne ali izvensodne poravnave,
ki ni sklenjena zaradi prikritja pravega namena strank, in če
odškodnina ne presega utemeljenega in razumnega zneska, ki
je običajen za odškodnine, izplačane na podlagi sodb sodišča
v podobnih primerih;
6. odškodnine žrtvam kaznivih dejanj po zakonu, ki ureja
odškodnine žrtvam kaznivih dejanj, razen odškodnine, ki predstavlja nadomestilo za izgubljeni dohodek;
7. denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo, prejete
v skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja.
28. člen
(vrnitev premoženja)
Dohodnine se ne plača od vrnitve premoženja v skladu
z zakonom, ki ureja denacionalizacijo in z zakonom, ki ureja
izvrševanje kazenskih sankcij.
29. člen
(dohodki, povezani z družinskimi razmerji)
Dohodnine se ne plača od:
1. preživnine, ki jo prejme fizična oseba na podlagi sodne
odločbe, sporazuma ali dogovora o preživljanju, sklenjenega
po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ali po
predpisih o registraciji istospolne partnerske skupnosti in od
nadomestila preživnine, izplačanega na podlagi zakona, ki
ureja jamstveni in preživninski sklad;
2. nagrade in povračila stroškov skrbniku v skladu z zakonom, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja.
30. člen
(drugi dohodki v zvezi s sodnimi in upravnimi postopki)
Dohodnine se ne plača od:
1. zamudnih obresti, izplačanih na podlagi sodne ali
upravne odločbe. Za zamudne obresti po tej točki se štejejo
tudi zamudne obresti, izplačane na podlagi sodne ali izvensodne poravnave ali poravnave v upravnem postopku, ki ni
sklenjena zaradi prikritja pravega namena strank, pod pogojem,
da ne presegajo zneska zamudnih obresti, ki bi jih v podobnem
primeru določilo sodišče oziroma upravni organ;
2. povračil stroškov sodnega ali upravnega postopka, ki
jih je fizični osebi dolžna plačati druga oseba na podlagi sodne
ali upravne odločbe oziroma sklepa. Za povračila stroškov po
tej točki se štejejo tudi povračila stroškov za pravne storitve,
utemeljeno potrebne za sklenitev sodne ali izvensodne poravnave ali poravnave v upravnem postopku, ki ni sklenjena zaradi
prikritja pravega namena strank, pod pogojem, da so stroški
dokumentirani z računom in specifikacijo opravljenih storitev
in da ne presegajo zneskov iz odvetniške tarife, ki jo določa
Odvetniška zbornica Slovenije.
31. člen
(dohodki iz zaposlitve in iz dejavnosti)
Dohodnine se ne plača od:
1. prejemkov za občasno delo invalidov, ki niso v delovnem razmerju in so vključeni v programe po predpisih, ki
urejajo socialno varstvo in po predpisih, ki urejajo zaposlitveno
rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov;
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2. prejemkov za delo pripornikov, obsojencev in mladoletnikov, ki med prestajanjem pripora, kazni zapora in izvrševanjem vzgojnega ukrepa oddaje v prevzgojni dom, delajo;
3. prejemkov za opravljanje občasne ali začasne nege ali
pomoči invalidom, ki jih fizičnim osebam izplačujejo reprezentativne in druge invalidske organizacije, ki delujejo na državni
ali lokalni ravni;
4. prejemkov, ki jih rejnik ali izvajalec socialno‑varstvene
storitve oskrbe v drugi družini prejme za izvajanje storitev v
okviru javne službe, če za to storitev sklene pogodbo s centrom
za socialno delo;
5. denarne nagrade za osvojeno medaljo na olimpijskih
igrah ter svetovnih, evropskih in drugih mednarodnih prvenstvih, ki se izplača iz proračuna v skladu s pravilnikom, ki ureja
merila za izvajanje letnega programa športa na državni ravni.
32. člen
(drugo)
Dohodnine se ne plača od:
1. dobička iz kapitala od odsvojitve premičnin, razen premičnin iz 2. in 3. točke 93. člena tega zakona, in od odsvojitve
izvedenih finančnih instrumentov, razen dobička iz kapitala
delojemalca, ki odsvoji pravico do nakupa delnic ali pravico do
pridobitve drugega premoženja; navedena določba ne vpliva
na davčno obveznost fizične osebe, ki opravlja dejavnost po
III.3. poglavju tega zakona;
2. dohodkov, doseženih s prodajo odpadnega papirja, ki
ga v okviru zbiralne akcije, ki jo organizira šola, zberejo učenci
ali dijaki;
3. pokojninske rente in odkupne vrednosti, izplačane v
skladu z zakonom o prvem pokojninskem skladu Republike
Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb;
4. posmrtnine, ki jo prejme posameznik iz Sklada vzajemne samopomoči, katerega ustanovitelj je Zveza društev
upokojencev Slovenije.
33. člen
(dohodki nerezidentov)
(1) Ne glede na drugi odstavek 5. člena tega zakona,
nerezident ne plačuje dohodnine od dobička iz kapitala, pod
pogojem, da ima dobiček iz kapitala vir v Sloveniji samo po
13. ali 14. členu tega zakona in če vrednostni papir ali lastniški
delež, ki ga nerezident odsvoji, ni del pretežnega lastniškega
deleža. Pretežni lastniški delež je vsak lastniški delež, na
podlagi katerega zavezanec ima ali je imel v kateremkoli času
v preteklih petih letih pred odsvojitvijo deleža, neposredno ali
posredno preko povezanih oseb, vsaj 10% delež glasovalnih
pravic ali vsaj 10% delež v kapitalu oziroma v posameznem
razredu delnic določene pravne osebe.
(2) Ne glede na drugi odstavek 5. člena tega zakona,
fizična oseba, ki je rezident v državi članici Evropske unije (v
nadaljnjem besedilu: EU), ki ni Slovenija, ne plačuje dohodnine
od dohodka od prihrankov – ki ima vir v Sloveniji in o katerem
je plačilni zastopnik dolžan poročati davčnemu organu v skladu
z določbami poglavja, ki ureja dajanje podatkov o dohodku od
prihrankov v obliki plačil obresti v zakonu, ki ureja davčni postopek – če je upravičeni lastnik navedenega dohodka.
(3) Ne glede na drugi odstavek 5. člena tega zakona, se
dohodnine ne plačuje od dohodka iz zaposlitve, prejetega za
delo pri tujem diplomatskem predstavništvu ali konzulatu, (ali
drugem predstavništvu tuje države), mednarodni organizaciji v
Sloveniji ali instituciji EU v Sloveniji, če ga prejme oseba, ki se
v skladu s 1. do 3. točko prvega odstavka 7. člena tega zakona
šteje za nerezidenta.
(4) Ne glede na drugi odstavek 5. člena tega zakona, se
dohodnine ne plačuje od dohodka, doseženega z opravljanjem
dejavnosti – razen od dohodka iz dejavnosti nastopajočega
izvajalca ali športnika – ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
1. prejemnik dohodka je nerezident,
2. dejavnosti v Sloveniji ne opravlja v ali preko poslovne
enote in je prisoten v Sloveniji manj kot 183 dni v kateremkoli
obdobju 12 mesecev in
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3. ne gre za dohodke, od katerih se v skladu s prvim in
drugim odstavkom 68. člena tega zakona obračunava davčni
odtegljaj.
(5) Ne glede na drugi odstavek 5. člena tega zakona,
nerezident ne plačuje dohodnine od obresti na vrednostne
papirje, katerih izdajateljica je Republika Slovenija in so izdani
na podlagi zakona, ki ureja javne finance.
(6) Ne glede na drugi odstavek 5. člena tega zakona, nerezident ne plačuje dohodnine od obresti na dolžniške vrednostne papirje, ki jih izda gospodarska družba, ki je ustanovljena
v skladu s predpisi v Sloveniji, če:
1. ne vsebujejo opcije zamenjave za lastniški vrednostni
papir (oziroma ne vsebujejo opcije imetnikov, z uresničitvijo
katere dosežejo zamenjavo za lastniški vrednostni papir, če je
izdajatelj dolžniškega vrednostnega papirja banka), in
2. so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu ali se z
njimi trguje v večstranskem sistemu trgovanja v državi članici
EU ali v državi članici Organizacije za ekonomsko sodelovanje
in razvoj (v nadaljnjem besedilu: OECD),
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(2) Dohodek iz zaposlitve je dohodek iz delovnega razmerja in dohodek iz drugega pogodbenega razmerja ali razmerja na drugi podlagi (v nadaljnjem besedilu: dohodek iz
drugega pogodbenega razmerja).
37. člen
(dohodek iz delovnega razmerja)

(1) Za dohodek iz zaposlitve se šteje dohodek, prejet na
podlagi pretekle ali sedanje zaposlitve.
(2) Za zaposlitev se šteje vsako odvisno pogodbeno razmerje, v katerega vstopa fizična oseba pri opravljanju fizičnega
ali intelektualnega dela, vključno z opravljanjem storitev in
ustvarjanjem ali izvedbo avtorskega dela, ne glede na čas
trajanja.
(3) Za odvisno pogodbeno razmerje se šteje:
1. delovno razmerje in
2. vsako drugo pogodbeno razmerje, ki glede nadzora
in navodil v zvezi z opravljanjem dela ali storitev, načina opravljanja dela ali storitev, plačila za opravljeno delo ali storitev,
zagotavljanja sredstev in pogojev za opravljanje dela ali storitev
in drugih pravic ter odgovornosti fizične osebe in delodajalca
kaže na odvisno pogodbeno razmerje med delodajalcem in
fizično osebo.
(4) Delodajalec je vsaka oseba, ki izplačuje dohodek iz
zaposlitve.
(5) Delojemalec je vsaka fizična oseba, ki opravlja delo ali
storitve po drugem odstavku tega člena.
(6) Za zaposlitev po tem zakonu se šteje tudi opravljanje
dela oziroma storitev prokuristov in direktorjev ter opravljanje
funkcije na podlagi imenovanja in izvolitve v državni ali drug
organ.

(1) Dohodek iz delovnega razmerja vključuje zlasti:
1. plačo, nadomestilo plače in vsako drugo plačilo za
opravljeno delo, ki vključuje tudi provizije,
2. regres za letni dopust, jubilejno nagrado, odpravnino,
solidarnostno pomoč,
3. povračilo stroškov v zvezi z delom,
4. boniteto, ki jo delodajalec zagotovi v korist delojemalca
ali njegovega družinskega člana,
5. nadomestilo, ki ga zagotovi delodajalec na podlagi
dogovora z delojemalcem zaradi kateregakoli pogoja v zvezi z
zaposlitvijo ali zaradi spremembe v pogojih v zvezi z zaposlitvijo, vsako izplačilo delodajalca v zvezi s prenehanjem veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, vsako izplačilo zaradi prenehanja
zaposlitve in podobni prejemki,
6. prejemke, prejete zaradi začasnega neizplačila dohodka iz zaposlitve,
7. nadomestila in druge prejemke, ki so prejeti od delodajalca ali druge osebe, skladno z drugimi predpisi, kot posledica zaposlitve oziroma obveznega zavarovanja za socialno
varnost,
8. dohodek na podlagi udeležbe v dobičku, prejet iz delovnega razmerja.
(2) Za dohodek iz delovnega razmerja se štejejo tudi:
1. dohodki, prejeti za vodenje ali vodenje in nadzor poslovnega subjekta, ki je pravna oseba, na podlagi poslovnega
razmerja,
2. dohodki izvoljenih ali imenovanih nosilcev funkcij v
organih zakonodajne, izvršilne ali sodne oblasti v Sloveniji
ali v organih lokalne samouprave, če za to funkcijo prejemajo
plačo,
3. dohodki, prejeti v zvezi z opravljanjem funkcije poslanca Evropskega parlamenta,
4. dohodki, ki izhajajo iz avtorskega dela, ustvarjenega
iz delovnega razmerja, iz izvedb avtorskih in folklornih del iz
delovnega razmerja in dohodki, ki izhajajo iz inovacij, ustvarjenih v delovnem razmerju, ne glede na obliko pogodbe, ki je
podlaga za izplačilo navedenih dohodkov,
5. dohodek, prejet za opravljanje malega dela po predpisih, ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja na črno,
6. nadomestila in drugi dohodki iz naslova obveznega
zdravstvenega zavarovanja in obveznega zavarovanja za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo, ki jih prejmejo
fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, kmetje, družbeniki družb
in druge osebe, ki niso v delovnem razmerju,
7. plačilo, ki se izplača fizični osebi, ki opravlja dejavnost,
kmetu, družbeniku in drugi osebi, ki ni v delovnem razmerju,
kot nadomestilo za izgubljeni zaslužek po posebnih predpisih,
ki določajo sodelovanje določenih fizičnih oseb pri izvajanju
dejavnosti državnega organa ali organa samoupravne lokalne
skupnosti, kot je primeroma sodelovanje pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč,
8. pokojnine, nadomestila in drugi dohodki iz naslova
(obveznega, obveznega dodatnega in prostovoljnega dodatnega) pokojninskega in invalidskega zavarovanja, razen izplačila
odkupne vrednosti v skladu z Zakonom o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju in Zakonom o prvem pokojninskem
skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb.

36. člen

38. člen

razen v primeru dolžniških vrednostnih papirjev, ki so izdani
za plačilo odškodnin v skladu z zakonom, ki ureja denacionalizacijo.
34. člen
(dohodki rezidentov – uslužbencev v institucijah
Evropskih skupnosti, Evropski centralni banki
ali Evropski investicijski banki)
Ne glede na prvi odstavek 5. člena tega zakona, se
dohodnine ne plačuje od dohodka iz zaposlitve, ki ga prejme
rezident kot uslužbenec v institucijah Evropskih skupnosti,
Evropski centralni banki ali Evropski investicijski banki, pod
pogojem, da se od tega dohodka plačuje dohodnina v institucijah Evropske skupnosti, Evropski centralni banki, Evropskem
monetarnem institutu oziroma Evropski investicijski banki. Ta
dohodek se ne upošteva pri izračunu višine dohodnine od preostalega obdavčljivega dohodka takega rezidenta.
2. Dohodek iz zaposlitve
35. člen
(splošno o dohodku iz zaposlitve)

(dohodki, ki se štejejo za dohodek iz zaposlitve)

(dohodek iz drugega pogodbenega razmerja)

(1) Dohodek iz zaposlitve vključuje vsako izplačilo in boniteto, ki sta povezana z zaposlitvijo.

(1) Dohodek iz drugega pogodbenega razmerja vključuje
vsak posamezni dohodek za opravljeno delo ali storitev.
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(2) Za dohodek iz drugega pogodbenega razmerja se šteje tudi dohodek, prejet za stvaritev avtorskega dela in dohodek
za izvedbo avtorskega ali folklornega dela, ne glede na vrsto
pogodbe, ki je podlaga za izplačilo navedenih dohodkov.
(3) Za dohodek iz drugega pogodbenega razmerja se ne
glede na 35. člen tega zakona šteje tudi dohodek iz opravljenega dela ali storitve, ki ni dohodek iz dejavnosti ali v zvezi z
dejavnostjo.
(4) Za dohodek iz drugega pogodbenega razmerja se
šteje tudi dohodek verskih delavcev iz naslova razmerja z versko skupnostjo, ki nima vseh elementov delovnega razmerja,
v višini, ki ga določi Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: vlada), pri čemer dohodek ne sme biti manjši od
zneska, ki zagotavlja socialno varnost v Sloveniji in ne večji
od zneska minimalne plače v skladu z zakonom, ki ureja minimalno plačo.
39. člen
(boniteta)
(1) Boniteta je vsaka ugodnost v obliki proizvoda, storitve
ali druge ugodnosti v naravi, ki jo delojemalcu ali njegovemu
družinskemu članu zagotovi delodajalec ali druga oseba v zvezi
z zaposlitvijo.
(2) Boniteta vključuje zlasti:
1. uporabo osebnega vozila za privatne namene,
2. nastanitev,
3. posojilo brez obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od
tržne,
4. popust pri prodaji blaga in storitev,
5. izobraževanje delojemalca ali njegovega družinskega
člana,
6. zavarovalne premije in podobna plačila,
7. darila, ki jih zagotovi delodajalec na podlagi ali zaradi
zaposlitve nekdanjemu, sedanjemu ali bodočemu delojemalcu
ali njegovemu družinskemu članu,
8. pravico delojemalcev do nakupa delnic.
(3) Za boniteto po tem zakonu se ne štejejo:
1. ugodnosti manjših vrednosti, ki jih delodajalec zagotavlja vsem delojemalcem pod enakimi pogoji, kot je zlasti
regresirana prehrana med delom, uporaba prostorov za oddih
in rekreacijo, pogostitve ob praznovanjih in v drugih podobnih
primerih zagotavljanja običajnih ugodnosti;
2. plačila delodajalca za dopolnilno izobraževanje in usposabljanje delojemalcev, ki je v zvezi s poslovanjem delodajalca;
3. plačila delodajalca za zdravstvene preglede delojemalcev, ki jih je delodajalec dolžan zagotoviti na podlagi zakona, ki
ureja varnost in zdravje pri delu in bi opustitev zdravstvenega
pregleda oziroma plačila pomenila kršitev zakona in s tem
kazensko odgovornost delodajalca;
4. plačila delodajalca za cepljenje delojemalcev, pod pogojem, da iz izjave o varnosti z oceno tveganja delovnega
mesta delojemalca skladno s predpisi, ki urejajo varnost in
zdravje pri delu, sledi, da je treba takemu delojemalcu zagotoviti cepljenje;
5. plačila delodajalca za zavarovanje delojemalcev za nesreče pri delu, ki ga je delodajalec dolžan zagotoviti na podlagi
zakona in bi opustitev zavarovanja oziroma plačila pomenila
kršitev zakona;
6. uporaba parkirnega prostora, ki ga delodajalec zagotovi
delojemalcu;
7. uporaba računalniške in telekomunikacijske opreme, ki
jo delodajalec zagotovi delojemalcu.
(4) Če delodajalec podari otroku delojemalca darilo v
mesecu decembru, se vrednost darila ne všteva v davčno
osnovo delojemalca, če njegova vrednost ne presega 42 eurov.
Navedeno velja za darilo otroku do starosti 15 let.
(5) Bonitete, ki jih delodajalec delojemalcu ne zagotavlja
redno ali pogosto, se ne vključujejo v davčno osnovo delojemalca, če vrednost vseh bonitet v mesecu ne presega 13 eurov. Ta določba velja le za bonitete iz delovnega razmerja.
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40. člen
(pokojnina)
(1) Pokojnina je dohodek, prejet na podlagi obveznega
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, obveznega dodatnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja in prostovoljnega dodatnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja
v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in Zakonom o prvem pokojninskem skladu Republike
Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb
in vključuje tudi državno pokojnino, odpravnino in oskrbnino
vdovi ali vdovcu, letni dodatek in pokojnino v obliki mesečne
pokojninske rente.
(2) Za pokojnino se štejejo tudi pokojnine, prejete na
podlagi drugih posebnih predpisov, kot so zlasti pokojnine po
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju bivših
vojaških zavarovancev, pokojnine po predpisih o starostnem
zavarovanju kmetov, dodatki k tujim pokojninam in akontacije
tujih pokojnin po predpisih o zagotavljanju socialne varnosti.
(3) Pri presoji, ali je dohodek iz prvega odstavka tega
člena, ki je prejet iz tujine, pokojnina, se za namene tega zakona smiselno uporabljajo predpisi, ki urejajo pokojninsko in
invalidsko zavarovanje v Sloveniji.
(4) Kot pokojnina se šteje tudi renta iz ukrepa zgodnjega
upokojevanja kmetov v skladu s predpisi o kmetijstvu.
41. člen
(davčna osnova)
(1) Osnova za dohodnino (v nadaljnjem besedilu: davčna osnova) od dohodka iz delovnega razmerja je dohodek iz
37. člena tega zakona, zmanjšan za obvezne prispevke za
socialno varnost, ki jih je na podlagi posebnih predpisov dolžan
plačevati delojemalec.
(2) Obvezni prispevki za socialno varnost, ki so primerljivi
z obveznimi prispevki za socialno varnost v Sloveniji in jih delojemalec plačuje v sklad, priznan za davčne namene v katerikoli
drugi državi, se pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz
37. člena tega zakona odštejejo pod pogojem, da fizična oseba
ni bila rezident Slovenije neposredno pred začetkom opravljanja dela iz delovnega razmerja v Sloveniji in je v tem času že
prispevala v navedeni sklad.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se v davčno
osnovo od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova
pokojninskega in invalidskega zavarovanja šteje dohodek, kot
je odmerjen v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in v skladu z drugimi predpisi, zmanjšan
za obvezne prispevke za socialno varnost, ki jih je na podlagi
posebnih predpisov dolžan plačevati prejemnik teh dohodkov.
Za določitev davčne osnove pri vdovski in družinski pokojnini
se upošteva število družinskih članov, ki jo prejemajo. V davčno osnovo od navedenih dohodkov, prejetih iz tujine, se šteje
dohodek, kot je odmerjen v skladu s predpisi.
(4) Davčna osnova od dohodka iz prvega, drugega in
tretjega odstavka 38. člena tega zakona je vsak posamezni dohodek, zmanjšan za normirane stroške v višini 10% dohodka.
Poleg normiranih stroškov je mogoče uveljavljati tudi dejanske
stroške prevoza in nočitve v zvezi z opravljanjem dela ali storitev, in sicer se priznajo na podlagi dokazil pod pogoji in do višin,
ki jih na podlagi 44. člena tega zakona določi vlada.
(5) Davčna osnova od dohodka iz četrtega odstavka
38. člena tega zakona, je vsak posamezni dohodek, zmanjšan
za obvezne prispevke za socialno varnost, ki jih je na podlagi
posebnih predpisov dolžan plačevati verski delavec.
42. člen
(posebna davčna osnova)
(1) Ne glede na 41., 43., 44. in 45. člen tega zakona, se
v davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja javnemu
uslužbencu in funkcionarju po zakonu, ki ureja razmerja plač v
javnem sektorju, napotenemu na delo v tujino, vštevajo samo
tisti dohodki oziroma deli dohodka iz delovnega razmerja, po
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vsebini in obsegu ustrezajoči dohodkom iz delovnega razmerja,
ki bi jih prejemal za enaka dela v Sloveniji.
(2) Ne glede na 41., 43., 44. in 45. člen tega zakona, se
v davčno osnovo od dohodka, ki ga zavezanec doseže v zvezi
z opravljanjem dela na trgovski ladji dolge plovbe, ki pluje po
odprtem morju, če je po pogodbi o zaposlitvi določeno, da je na
ladjo vkrcan najmanj za dobo šest mesecev ali je zaradi take
zaposlitve odsoten iz Slovenije vsaj šest mesecev v davčnem
letu, všteva 50% dohodka.
43. člen
(vrednotenje bonitet in vštevanje v davčno osnovo)
(1) Znesek bonitete se praviloma določa na podlagi
primerljive tržne cene. Če primerljive tržne cene ni mogoče
določiti, se znesek bonitete določi na podlagi stroška, ki je
nastal pri delodajalcu v zvezi z zagotavljanjem bonitete, če ni
s tem zakonom drugače določeno. Tako ugotovljena boniteta
se zmanjša za plačila, ki jih delojemalec plača delodajalcu v
zvezi z zagotavljanjem določene bonitete, če ni s tem zakonom
drugače določeno.
(2) Če delodajalec zagotovi delojemalcu osebno motorno
vozilo za privatne namene, se ne glede na dejansko uporabo
vozila za privatne namene in ne glede na način, kako je delodajalec pridobil vozilo, v davčno osnovo delojemalca všteva 1,5%
nabavne vrednosti vozila mesečno, za vsak začeti koledarski
mesec uporabe vozila. Nabavna vrednost vozila, ki se upošteva
pri izračunu davčne osnove, se v drugem letu zniža za 15% in v
naslednjih letih do vključno četrtega leta še vsako leto za 15%,
v petem letu se zniža še za 10% in v naslednjih letih do vključno
osmega leta še vsako leto za 10%, v vseh naslednjih letih je
enaka 10%. Če delojemalec mesečno prevozi manj kot 500 km
v privatne namene, se nabavna vrednost, ugotovljena na način
določen v prejšnjem stavku, zmanjša za 50%. Če delodajalec
zagotovi gorivo za privatno uporabo vozila, se davčna osnova
mesečno poveča za 25%. Boniteta se ne ugotavlja v primeru
uporabe osebnega vozila zaradi izvajanja ukrepov varovanja,
ki jih izvaja policija v skladu z zakonom o policiji.
(3) Če delodajalec delojemalcu zagotovi nastanitev s
plačilom najemnine ali brez plačila najemnine in vrednosti
bonitete za nastanitev delojemalca ni mogoče določiti v višini
tržne vrednosti ali v višini stroškov delodajalca, se vrednost
bonitete določi mesečno v višini 0,6% tržne vrednosti premoženja, s katerim se zagotavlja nastanitev delojemalca, na dan
obračuna bonitete.
(4) Če delodajalec delojemalcu zagotovi pravico do nakupa oziroma pridobitve delnic po znižani vrednosti ali pravico
do pridobitve drugega premoženja, se boniteta ugotavlja na
dan, ko je pravica izvršena oziroma na dan, ko je delojemalec
pridobil delnice ali kako drugo vrsto premoženja. Če delojemalec odsvoji pravico do nakupa delnic ali do pridobitve drugega
premoženja, se boniteta ugotavlja na dan odsvojitve navedene
pravice.
(5) Če delodajalec delojemalcu zagotovi posojilo brez
obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od tržne, se boniteta določi na podlagi tržne obrestne mere. Za tržno obrestno mero se
šteje priznana obrestna mera, ki jo določi minister, pristojen za
finance, na podlagi zakona, ki ureja davek od dohodkov pravnih
oseb za potrebe določanja obresti med povezanimi osebami.
44. člen
(dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva
v davčno osnovo)
(1) V davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja se
ne vštevajo:
1. obvezni prispevki za socialno varnost, ki jih je na podlagi posebnih predpisov dolžan plačevati delodajalec;
2. premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, ki jih za račun delojemalca zavarovanca plačuje delodajalec izvajalcu pokojninskega načrta s sedežem v Sloveniji ali v drugi državi članici EU, po pokojninskem
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načrtu, ki je odobren in vpisan v poseben register v skladu s
predpisi, ki urejajo prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar največ do zneska, ki je enak 24%
obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
za delojemalca – zavarovanca in ne več kot 2.390 eurov letno.
Glede uskladitve premije, ki se ne všteva v davčno osnovo
in načina objave usklajenih zneskov premije, se uporablja
118. člen tega zakona;
3. povračila stroškov v zvezi z delom, kot so prehrana
med delom, stroški prevoza na delo in z dela in terenski dodatek, pod pogoji in do višin, ki jih določi vlada, ter nadomestilo
za ločeno življenje do višine, ki jo določi vlada;
4. povračila stroškov v zvezi s službenim potovanjem,
kot so:
a) dnevnica,
b) povračilo stroškov prevoza vključno s povračilom stroškov za uporabo delojemalčevega osebnega vozila za službene namene (kilometrina),
c) povračilo stroškov za prenočišče,
pod pogoji in do višin, ki jih določi vlada. Povračilo stroškov po
tej točki se lahko določi ločeno ali v skupnih zneskih;
5. vrednost uniform in osebnih zaščitnih delovnih sredstev, vključno s stroški za njihovo vzdrževanje, pod pogojem,
da so določene s posebnimi predpisi;
6. nadomestilo za uporabo lastnega orodja, naprav in
predmetov (razen osebnih vozil), potrebnih za opravljanje dela
na delovnem mestu, pod pogojem, da so določena s posebnimi
predpisi ali na podlagi kolektivne pogodbe oziroma notranjega
akta delodajalca, da gre za sredstva, ki so značilna, nujna in
običajna za opravljanje določenega dela, in pod pogojem, da je
delodajalec določil navedeno nadomestilo na podlagi izračuna
realnih stroškov in zato le‑ta predstavlja utemeljen in razumen
znesek – do višine 2% mesečne plače delojemalca, vendar ne
več kot do višine 2% povprečne mesečne plače zaposlenih v
Sloveniji;
7. jubilejna nagrada za skupno delovno dobo ali za skupno delovno dobo pri zadnjem delodajalcu, odpravnina ob
upokojitvi in enkratna solidarnostna pomoč do višine, ki jo
določi vlada;
8. plačila vajencem, dijakom in študentom za obvezno
praktično delo, do višine, ki jo določi vlada;
9. odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki je
določena kot pravica iz delovnega razmerja in izplačana pod
pogoji, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih, v višini odpravnine, ki jo je delodajalec dolžan izplačati na podlagi 109. člena
Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02), vendar
največ do višine desetih povprečnih mesečnih plač zaposlenih
v Sloveniji. Za odpravnino iz prejšnjega stavka se ne šteje
odpravnina, izplačana delojemalcu, ki sklene novo pogodbo o
zaposlitvi pri istem delodajalcu ali pri osebi, ki je z delodajalcem
povezana oseba in odpravnina, izplačana delojemalcu, ki je z
delodajalcem povezana oseba;
10. nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na
domu v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja, pod
pogojem, da je določeno s posebnimi predpisi ali na podlagi
kolektivne pogodbe oziroma notranjega akta delodajalca, da
gre za sredstva, ki so značilna, nujna in običajna za opravljanje
določenega dela, in pod pogojem, da je delodajalec določil
navedeno nadomestilo na podlagi izračuna realnih stroškov in
zato le‑ta predstavlja utemeljen in razumen znesek – do višine
5% mesečne plače delojemalca, vendar ne več kot do višine
5% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Dejanske
stroške je mogoče uveljavljati na podlagi dokazil.
(2) Pri določanju višin povračil stroškov v zvezi z delom in
dohodkov, ki jih v skladu s 3., 4., 7. in 8. točko prvega odstavka
tega člena določi vlada, se kot podlago upošteva raven posameznih navedenih pravic delojemalcev, določena z zakoni in s
kolektivnimi pogodbami na ravni države. Če delodajalec izplačuje navedena povračila stroškov v zvezi z delom in dohodke,
ki so višji od zneskov, ki jih za navedena povračila in dohodke
določi vlada, se znesek posameznega povračila oziroma do-
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hodka v delu, ki presega znesek, določen s strani vlade, všteva
v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.
(3) Pri določanju zneska povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, navedenega v 6., 9. in 10. točki prvega
odstavka tega člena, se upošteva zadnji podatek Statističnega
urada Republike Slovenije.
(4) Če delodajalec izplačuje dohodke iz 2., 6., 9. in 10. točke prvega odstavka in drugega odstavka tega člena v višini, ki
presega znesek, naveden v navedenih točkah in odstavkih kot
neobdavčen, se znesek posameznega dohodka v delu, ki presega znesek, ki je določen kot neobdavčen, všteva v davčno
osnovo dohodka iz delovnega razmerja.
45. člen
(priznavanje stroškov za delo v tujini)
(1) Zavezanec, ki prejema dohodek iz delovnega razmerja
iz tujine, lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za stroške
prehrane med delom in stroške prevoza na delo in z dela, glede
na dejansko prisotnost na delovnem mestu v tujini. Navedeni
stroški se priznajo pod pogoji in do višine, ki jih na podlagi drugega odstavka 44. člena tega zakona določi vlada.
(2) Če zavezanec prejme povračilo stroškov iz prvega
odstavka tega člena, se ne glede na 44. člen tega zakona, v
davčno osnovo iz prvega odstavka tega člena vštevajo tudi
tovrstna povračila.
3. Dohodek iz dejavnosti
46. člen
(dohodek iz dejavnosti)
Za dohodek iz dejavnosti se šteje dohodek, dosežen z
neodvisnim samostojnim opravljanjem dejavnosti, ne glede
na namen in rezultat opravljanja dejavnosti. Opravljanje dejavnosti pomeni opravljanje vsake podjetniške, kmetijske ali
gozdarske dejavnosti, poklicne dejavnosti ali druge neodvisne
samostojne dejavnosti, vključno z izkoriščanjem premoženja in
premoženjskih pravic.
47. člen
(izključitev iz dohodka iz dejavnosti)
(1) Ne glede na 46. člen tega zakona, se za dohodek iz
dejavnosti ne šteje dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne
gozdarske dejavnosti, določen v III.4. poglavju tega zakona,
razen če se davčna osnova od dohodka iz osnovne kmetijske in
osnovne gozdarske dejavnosti ugotavlja na podlagi dejanskih
prihodkov in odhodkov ali na podlagi dejanskih prihodkov in
normiranih odhodkov.
(2) Davčna osnova od dohodka iz osnovne kmetijske in
osnovne gozdarske dejavnosti se ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali na podlagi dejanskih prihodkov
in normiranih odhodkov pod naslednjimi pogoji:
1. da eden od zavezancev za dohodnino od dohodka iz
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti v okviru kmečkega gospodinjstva, določenega v drugem odstavku
69. člena tega zakona, postane zavezanec za celotno kmetijsko in gozdarsko dejavnost v okviru kmečkega gospodinjstva
kot nosilec te dejavnosti, oziroma če se v okviru kmečkega
gospodinjstva opravlja tudi druga kmetijska ali dopolnilna dejavnost na kmetiji, kot jo določajo predpisi o kmetijstvu, postane
zavezanec za celotno kmetijsko in dopolnilno dejavnost v okviru kmečkega gospodinjstva,
2. da dejavnost iz 1. točke tega odstavka priglasi pri
davčnem organu in
3. da se zaveže, da bo dohodek iz dejavnosti na izbran
način ugotavljal najmanj pet davčnih let.
(3) Ne glede na 46. člen tega zakona, se za dohodek iz
dejavnosti ne šteje dohodek iz oddajanja premoženja v najem
in iz prenosa premoženjske pravice, določen v III.5. poglavju
tega zakona, če ga ne dosega fizična oseba v okviru svojega
organiziranega podjetja oziroma organizirane dejavnosti.

Št.

51 / 28. 6. 2010 /

Stran

7569

48. člen
(davčna osnova)
(1) Davčna osnova od dohodka iz dejavnosti je dobiček,
ki se ugotovi kot razlika med prihodki in odhodki, doseženimi v
zvezi z opravljanjem dejavnosti, če ni s tem zakonom drugače
določeno.
(2) Za ugotavljanje prihodkov in odhodkov se uporabljajo
predpisi o obdavčitvi dohodkov pravnih oseb, če ni s tem zakonom drugače določeno.
(3) Zavezanec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. zanj ne obstaja obveznost vodenja poslovnih knjig
in evidenc po drugih predpisih in ne vodi poslovnih knjig in
evidenc po drugih predpisih; za druge predpise se ne štejejo
davčni predpisi,
2. njegovi prihodki iz dejavnosti v zadnjih zaporednih
12 mesecih, z vključno mesecem oktobrom tekočega leta, ne
presegajo 42.000 eurov,
3. ne zaposluje delavcev,
lahko pri ugotavljanju davčne osnove naslednjega davčnega
leta zahteva upoštevanje normiranih odhodkov v višini, določeni v 59. členu tega zakona.
(4) Ne glede na tretji odstavek tega člena, lahko zavezanec, ki je na novo začel z opravljanjem dejavnosti in izpolnjuje
pogoja iz 1. in 3. točke tretjega odstavka tega člena, pri ugotavljanju davčne osnove v prvem davčnem letu in v drugem davčnem letu, če je začel z opravljanjem dejavnosti v zadnjih šestih
mesecih prvega davčnega leta, zahteva upoštevanje normiranih odhodkov v višini, določeni v 59. členu tega zakona.
(5) Za posamezno kmetijsko in dopolnilno dejavnost se
sme v okviru kmečkega gospodinjstva kot zavezanec priglasiti
en sam nosilec dejavnosti.
(6) Ne glede na tretji odstavek tega člena, lahko zavezanec iz drugega odstavka 47. člena tega zakona, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
1. zanj ne obstaja obveznost vodenja poslovnih knjig
in evidenc po drugih predpisih in ne vodi poslovnih knjig in
evidenc po drugih predpisih; za druge predpise se ne štejejo
davčni predpisi,
2. prihodki iz dejavnosti v zadnjih zaporednih 12 mesecih,
z vključno mesecem oktobrom tekočega leta, ne presegajo
42.000 eurov na nosilca in na drugega člana kmečkega gospodinjstva, ki je vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje kot kmet oziroma član kmečkega gospodarstva, v
skladu z zakonom, ki ureja obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje,
pri ugotavljanju davčne osnove naslednjega davčnega leta
zahteva upoštevanje normiranih odhodkov v višini, določeni v
59. členu tega zakona.
(7) Ne glede na šesti odstavek tega člena, lahko zavezanec, ki je na novo priglasil ugotavljanje davčne osnove po
drugem odstavku 47. člena tega zakona in izpolnjuje pogoj iz
1. točke šestega odstavka tega člena, pri ugotavljanju davčne
osnove v prvem in drugem davčnem letu, zahteva upoštevanje normiranih odhodkov v višini, določeni v 59. členu tega
zakona.
49. člen
(upoštevanje prihodkov in odhodkov)
(1) Pri ugotavljanju davčne osnove se upošteva prihodke
in odhodke ob njihovem nastanku, če ni z zakonom drugače
določeno.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se pri ugotavljanju davčne osnove zavezanca iz tretjega, četrtega, šestega in
sedmega odstavka 48. člena tega zakona upoštevajo prihodki
ob njihovem plačilu.
(3) Prihodki in odhodki se pri prehodih med načinoma
upoštevanja prihodkov in odhodkov, določenima v prvem in
drugem odstavku tega člena, upoštevajo na način, da ne pride
do njihovega neupoštevanja ali dvakratnega upoštevanja.
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50. člen

(prenosi sredstev med podjetjem in gospodinjstvom)
(1) Za odtujitev oziroma pridobitev sredstev se štejejo
tudi prenosi sredstev med podjetjem zavezanca in njegovim
gospodinjstvom, razen prenosov denarnih sredstev.
(2) Stvarno premoženje, preneseno iz gospodinjstva v
podjetje, se šteje za prihodek na način, kot je določeno v računovodskih standardih za brezplačno pridobljena sredstva.
Ne glede na prejšnji stavek, se za prihodek ne šteje stvarno
premoženje, preneseno iz gospodinjstva v podjetje ob začetku
opravljanja dejavnosti ali po začetku opravljanja dejavnosti,
če je bilo to stvarno premoženje pridobljeno oziroma zgrajeno
pred začetkom opravljanja dejavnosti.
(3) Za prenos stvarnega premoženja med podjetjem zavezanca in njegovim gospodinjstvom se ne šteje pridobitev sredstev od tretje osebe oziroma odtujitev sredstev tretji osebi.
(4) Prenosi sredstev med podjetjem zavezanca in njegovim gospodinjstvom se štejejo za transakcije med povezanima
osebama.
51. člen
(prenehanje opravljanja dejavnosti)
(1) Kot odtujitev sredstev, razen denarnih sredstev, se
pri ugotavljanju davčne osnove po tem poglavju šteje tudi
prenehanje opravljanja dejavnosti. Ne glede na prejšnji stavek,
se pri ugotavljanju davčne osnove pri prenehanju opravljanja
dejavnosti za odtujitev ne šteje prenos nepremičnin in opreme
iz podjetja zavezanca v njegovo gospodinjstvo, ki jih je zavezanec prenesel iz gospodinjstva v svoje podjetje ob začetku
opravljanja dejavnosti ali po začetku opravljanja dejavnosti, če
so bile te nepremičnine in oprema zgrajene oziroma pridobljene
pred začetkom opravljanja dejavnosti.
(2) Kot pridobitev sredstev se pri ugotavljanju davčne
osnove po tem poglavju šteje tudi pridobitev sredstev ob prevzemu nadaljevanja opravljanja dejavnosti. Prihodki se upoštevajo v skladu z računovodskimi standardi.
(3) Odtujitve in pridobitve sredstev po prvem in drugem
odstavku tega člena se štejejo za transakcije med povezanimi
osebami.
(4) Ne glede na prvi do tretji odstavek tega člena, zavezanec lahko zahteva, da se za odtujitev oziroma pridobitev
sredstev pri ugotavljanju davčne osnove ne šteje:
1. prenehanje opravljanja dejavnosti zavezanca s prenosom podjetja ali dela podjetja zavezanca na drugo fizično
osebo zaradi smrti, trajne nezmožnosti za delo ali upokojitve
v skladu z veljavnimi predpisi, zakonca, otroka, posvojenca ali
pastorka (v nadaljnjem besedilu: novi zasebnik) in so izpolnjen
naslednji pogoji:
a) novi zasebnik nadaljuje z opravljanjem dejavnosti v
Sloveniji,
b) novi zasebnik mora ovrednotiti prevzeta sredstva in
obveznosti, amortizirati prevzeta sredstva in izračunavati dobičke in izgube v zvezi s prejetimi sredstvi in obveznostmi z
upoštevanjem vrednosti na dan prenehanja opravljanja dejavnosti zavezanca, po kateri se bi izhajalo pri izračunu davčne
osnove pri zavezancu, ki je prenehal z opravljanjem dejavnosti,
oziroma na način, kot če do prenehanja opravljanja dejavnosti
ne bi prišlo,
c) novi zasebnik prevzame rezervacije, ki jih je oblikoval
zavezanec, ki je prenehal z opravljanjem dejavnosti, ki se
lahko pripišejo podjetju, ki se prenaša, in pogoje v zvezi s
temi rezervacijami, kot bi veljali za zavezanca, ki je prenehal
z opravljanjem dejavnosti, kot če do prenehanja opravljanja
dejavnosti ne bi prišlo,
2. prenehanje opravljanja dejavnosti zavezanca, ki se
izvede v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah o
statusnem preoblikovanju podjetnika, in so izpolnjeni naslednji
pogoji:
a) nova pravna oseba oziroma prevzemna pravna oseba
je rezident,
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b) nova pravna oseba oziroma prevzemna pravna oseba
mora ovrednotiti prevzeta sredstva in obveznosti, amortizirati
prevzeta sredstva in izračunavati dobičke in izgube v zvezi s
prejetimi sredstvi in obveznostmi z upoštevanjem vrednosti na
zadnji dan obdobja, za katero se izračunava akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti pri statusnem preoblikovanju
podjetnika, po kateri se bi izhajalo pri izračunu davčne osnove pri
zavezancu, ki bo prenehal z opravljanjem dejavnosti, oziroma na
način, kot če do prenehanja opravljanja dejavnosti ne bi prišlo,
c) nova pravna oseba oziroma prevzemna pravna oseba
prevzame rezervacije, ki jih je oblikoval zavezanec, ki bo prenehal z opravljanjem dejavnosti, ki se lahko pripišejo podjetju
oziroma delu podjetja, ki se prenaša, in pogoje v zvezi s temi
rezervacijami, kot bi veljali za zavezanca, ki bo prenehal z
opravljanjem dejavnosti, kot če do prenehanja opravljanja dejavnosti ne bi prišlo,
d) fizična oseba se zaveže, da bo svoj delež v pravni osebi, pridobljen s statusnim preoblikovanjem, obdržala najmanj
36 mesecev in ga nominalno ne bo zmanjšala.
(5) Za del podjetja po tem členu se šteje celota sredstev in
obveznosti, ki je s poslovno organizacijskega vidika sposobna
samostojno poslovati. V okviru dela podjetja, ki se prenaša,
se lahko prenašajo samo obveznosti in davčne ugodnosti,
pridobljene v zvezi s četrtim odstavkom tega člena, ki se lahko
pripišejo temu delu podjetja.
(6) Sredstva in obveznosti, ki v primeru delnega prenosa
podjetja v skladu s četrtim odstavkom tega člena, niso prenesena, se obravnavajo v skladu s prvim odstavkom tega člena.
(7) Novemu zasebniku se davčna osnova, ugotovljena
za davčno leto, v obdobju pet let po prevzemu podjetja ali dela
podjetja, v katerem pride do neizpolnjevanja pogojev iz 1. točke
četrtega odstavka tega člena, poveča za prihodke, ki se v skladu s četrtim odstavkom tega člena niso šteli za prihodke.
(8) Če pride v obdobju petih let po prenehanju opravljanja dejavnosti do neizpolnjevanja pogojev iz 1. ali 2. točke
četrtega odstavka tega člena, se prihodki, ki se v skladu s
četrtim odstavkom tega člena niso šteli za prihodke zavezanca, ki je prenehal, obdavčijo kot drugi dohodki fizične osebe
po III.7. poglavju tega zakona, razen če je šlo za prenehanje
dejavnosti zaradi smrti oziroma je zavezanec po prenehanju
opravljanja dejavnosti umrl.
(9) Davčna obravnava iz četrtega odstavka tega člena se
prizna, če je priglašena pri davčnem organu in so izpolnjeni
pogoji po tem členu.
52. člen
(prihodki, ki niso neposredno povezani
z opravljanjem dejavnosti)
Med prihodke v zvezi z opravljanjem dejavnosti se štejejo
tudi prihodki iz poslov, ki niso neposredno povezani z opravljanjem dejavnosti, če opravljanje dejavnosti omogoči nastanek
teh poslov.
53. člen
(prihodek, za katerega velja davčni odtegljaj)
Prihodek, od katerega se v skladu z 68. členom tega
zakona obračunava in plačuje davčni odtegljaj, se všteva v
davčno osnovo v višini pred davčnim odtegljajem.
54. člen
(izključitev iz prihodkov)
(1) Kot prihodek se po tem poglavju zakona ne šteje:
1. dividenda, kot je določena v III.6.2. poglavju tega zakona,
2. obresti, kot so določene v III.6.1. poglavju tega zakona,
in dosežene na podlagi dolžniških vrednostnih papirjev, izdanih
v seriji, za katere so z zakonom, ki ureja trg vrednostnih papirjev določeni pogoji in način poslovanja z njimi,
3. prihodek, dosežen na podlagi odsvojitve lastniškega
deleža, kot je določen v III.6.2. poglavju tega zakona ali na
podlagi odsvojitve investicijskih kuponov.
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(2) Prihodki iz prvega odstavka tega člena se štejejo kot dohodek iz kapitala, kot je določen v III.6. poglavju tega zakona.
(3) Odhodki, nastali v zvezi z doseganjem prihodkov iz
prvega odstavka tega člena, se ne priznajo.
55. člen
(davki)
Kot odhodek se ne priznajo:
1. davki, ki jih je plačal zavezanec kot fizična oseba in
niso povezani z opravljanjem dejavnosti (na primer davek od
premoženja, davek na dediščine in darila),
2. dohodnina po tem zakonu,
3. davek na dodano vrednost, ki ga je zavezanec uveljavil kot odbitek davka v skladu z zakonom, ki ureja davek na
dodano vrednost,
4. samoprispevek, uveden v skladu s predpisi o samoprispevku.
56. člen
(obvezni prispevki za socialno varnost)
(1) Obvezni prispevki za socialno varnost, ki se nanašajo
na socialno zavarovanje zavezanca po tem poglavju in jih
zavezanec plačuje v skladu s posebnimi predpisi, se priznajo
kot odhodek.
(2) Obvezni prispevki za socialno varnost, ki so primerljivi
z obveznimi prispevki za socialno varnost v Sloveniji in jih
zavezanec plačuje v sklad, priznan za davčne namene v katerikoli drugi državi, se priznajo kot odhodek pod pogojem, da
zavezanec ni bil rezident Slovenije neposredno pred začetkom
opravljanja dejavnosti v Sloveniji in je v tem času že prispeval
v navedeni sklad.
57. člen
(delno priznani odhodki)
Stroški, ki se nanašajo izključno na zavezanca po tem
poglavju, se priznajo pod pogoji in do višin, ki jih na podlagi
44. člena tega zakona za delojemalce določi vlada, in sicer:
1. stroški v zvezi s službenimi potovanji,
2. stroški prehrane med delom,
3. stroški prevoza na delo in z dela,
4. stroški dela na terenu.
58. člen
(posebnosti določanja davčne osnove pri kmetijski dejavnosti
iz drugega odstavka 47. člena)
(1) Za prenehanje opravljanja dejavnosti iz drugega odstavka 47. člena tega zakona se ne šteje:
1. določitev novega nosilca dejavnosti, če se kot nosilec
dejavnosti določi drug član kmečkega gospodinjstva,
2. potek roka iz 3. točke drugega odstavka 47. člena tega
zakona, tudi ob odločitvi, da se v prihodnje dohodek iz osnovne
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ne bo obravnaval
kot dohodek iz dejavnosti.
(2) Za potrebe ugotavljanja davčne osnove se:
1. sredstva, ki so v lasti ali v finančnem najemu člana
kmečkega gospodinjstva, in se uporabljajo za opravljanje dejavnosti, štejejo, kot da so v lasti ali v finančnem najemu nosilca
dejavnosti;
2. pravice in obveznosti, ki jih je pridobil oziroma prevzel
član kmečkega gospodinjstva v zvezi z opravljanjem dejavnosti, štejejo, kot da jih je pridobil oziroma prevzel nosilec
dejavnosti.
(3) Kot odhodek se v skladu s prvim in drugim odstavkom
56. člena tega zakona priznajo tudi obvezni prispevki za socialno varnost članov kmečkega gospodinjstva.
59. člen
(normirani odhodki)
(1) Pri ugotavljanju davčne osnove zavezanca iz tretjega
in četrtega odstavka 48. člena tega zakona, se upoštevajo
normirani odhodki v višini 25% ustvarjenih prihodkov.
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(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se pri ugotavljanju davčne osnove od dohodkov, ki jih zavezanec iz tretjega in
četrtega odstavka 48. člena tega zakona doseže z izdelavo ali
prodajo izdelkov domače in umetnostne obrti, za katere ima
veljavno pozitivno mnenje pristojne komisije Obrtne zbornice
Slovenije, upoštevajo normirani odhodki v višini 70% ustvarjenih prihodkov.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se pri ugotavljanju davčne osnove od dohodkov, ki jih zavezanec iz tretjega,
četrtega, šestega in sedmega odstavka 48. člena tega zakona
doseže z opravljanjem kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti na kmetiji, upoštevajo normirani odhodki v višini 70%
ustvarjenih prihodkov.
60. člen
(izguba)
(1) Če je davčna osnova negativna, zavezanec izkaže
izgubo.
(2) Izgubo lahko zavezanec pokriva z zmanjšanjem davčne osnove od dohodka iz dejavnosti v naslednjih letih.
(3) Pokrivanje izgube po drugem odstavku tega člena se
prizna največ do višine davčne osnove od dohodka iz dejavnosti.
(4) Pri zmanjšanju davčne osnove od dohodka iz dejavnosti na račun izgub iz preteklih let se davčna osnova od dohodka
iz dejavnosti najprej zmanjša za izgubo starejšega datuma.
(5) Izgube ni mogoče prenesti na novega zasebnika oziroma pravno osebo, kadar zavezanec preneha z opravljanjem
dejavnosti.
(6) Določbe tega člena se ne uporabljajo za zavezanca,
kateremu se davčna osnova ugotavlja v skladu s tretjim, četrtim, šestim in sedmim odstavkom 48. člena tega zakona.
61. člen
(olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj)
(1) Zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v
višini 40% zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj
v davčnem letu, vendar največ v višini davčne osnove. Vlaganja po tem odstavku so vlaganja v:
1. notranje raziskovalno‑razvojne dejavnosti zavezanca,
vključno z nakupom raziskovalno‑razvojne opreme, ki se izključno in stalno uporablja pri izvajanju raziskovalne‑razvojne
dejavnosti zavezanca;
2. nakup raziskovalno‑razvojnih storitev (ki jih izvajajo
druge osebe, vključno s povezanimi osebami, oziroma druge
javne ali zasebne raziskovalne organizacije). Ne glede na prvi
stavek tega odstavka, lahko zavezanec uveljavlja znižanje
davčne osnove v višini 50% zneska, ki predstavlja vlaganja v
raziskave in razvoj v skladu s tem odstavkom, če ima sedež
in opravlja svojo dejavnost na področjih države, ki imajo bruto
domači proizvod na prebivalca nižji od povprečja države do
15%, in v višini 60% zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave
in razvoj v skladu s tem odstavkom, če ima sedež in opravlja
svojo dejavnost na področjih države, ki imajo bruto domači
proizvod na prebivalca nižji od povprečja države za več kot
15% (v nadaljnjem besedilu: regijska olajšava). Vlada z uredbo
določi shemo za izvajanje regijske olajšave. Pri ugotavljanju
zneska, za katerega zavezanec lahko znižuje davčno osnovo
v skladu s tem odstavkom, se upoštevajo zneski za vlaganja
po tem odstavku, v skladu z določbami tega zakona o določanju davčne osnove. Pri razmerjih s povezanimi osebami
se upoštevajo zneski, ugotovljeni po določbah tega zakona
o določanju davčne osnove pri poslovanju med povezanimi
osebami. Vlaganja v raziskave in razvoj po tem odstavku mora
zavezanec opredeliti v poslovnem načrtu ali posebnem razvojnem projektu/programu.
(2) Zavezanec lahko za neizkoriščen del davčne olajšave
po tem členu v davčnem letu znižuje davčno osnovo v naslednjih petih davčnih letih.
(3) Pri znižanju davčne osnove na račun neizkoriščenega
dela davčne olajšave iz preteklih davčnih let se davčna osnova
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najprej zniža za neizkoriščeni del davčne olajšave starejšega
datuma.
(4) Neizkoriščeni del davčne olajšave po tem členu se
ob prenehanju opravljanja dejavnosti, če so izpolnjeni pogoji
iz četrtega in devetega odstavka 51. člena tega zakona, lahko
prenese na novega zasebnika oziroma novo pravno osebo
oziroma prevzemno pravno osebo. Šteje se, da je olajšavo
prevzel novi zasebnik oziroma nova pravna oseba oziroma
prevzemna pravna oseba, pod pogoji kot bi veljali, če do prenehanja ne bi prišlo.
(5) Zavezanec ne more uveljavljati olajšave za vlaganja
po prvem odstavku tega člena v delu, ki so financirana iz sredstev proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna EU, če
imajo ta sredstva naravo nepovratnih sredstev.
(6) Minister, pristojen za finance, podrobneje predpiše
izvajanje tega člena.
61.a člen
(olajšava za zaposlovanje)
(1) Zavezanec, ki na novo zaposli osebo, mlajšo od 26 let,
ali osebo, starejšo od 55 let, ki je bila pred zaposlitvijo vsaj šest
mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in v obdobju zadnjih
24 mesecev ni bila zaposlena pri tem zavezancu ali njegovi
povezani osebi, lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v
višini 45% izplačane plače te osebe.
(2) Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo po prvem odstavku tega člena, če zaposli osebe iz prvega odstavka tega člena
za nedoločen čas na podlagi pogodbe o zaposlitvi v skladu s
predpisi o delovnih razmerjih. Olajšava se lahko uveljavlja za
prvih 24 mesecev zaposlitve teh oseb v davčnem letu zaposlitve in naslednjih davčnih letih glede na izplačane plače tem
osebam v posameznem davčnem letu.
(3) Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo v skladu s tem
členom le, če poveča skupno število zaposlenih delavcev v
davčnem letu, v katerem na novo zaposli delavca, za katerega
uveljavlja olajšavo, pri čemer se kot povečanje števila zaposlenih delavcev šteje, če je število zaposlenih delavcev na zadnji
dan davčnega leta višje, kot je povprečje 12 mesecev v tem
davčnem letu in manj mesecih, če je bilo to obdobje krajše. Pri
ugotavljanju povečanja števila zaposlenih delavcev se zaposleni za delovni čas, krajši od polnega časa, upoštevajo sorazmerno, pri čemer se zaposleni za določen čas ne upoštevajo.
(4) Olajšava po tem členu se lahko prenese na novega
zasebnika oziroma novo pravno osebo oziroma prevzemno
pravno osebo, če so izpolnjeni pogoji iz četrtega in devetega odstavka 51. člena tega zakona. Šteje se, da je olajšavo
prevzel novi zasebnik oziroma nova pravna oseba oziroma
prevzemna pravna oseba, pod pogoji kot bi veljali, če do prenehanja ne bi prišlo.
(5) Olajšava po tem členu se izključuje z olajšavo za zaposlovanje invalidov po tem zakonu in z olajšavami za zaposlovanje po Zakonu o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju
2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09).
62. člen
(olajšava za zaposlovanje invalidov)
(1) Zavezanec, ki zaposluje invalida po zakonu, ki ureja
zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 50% izplačane plače te
osebe, zavezanec, ki zaposluje invalida s 100% telesno okvaro
ali gluho osebo, pa v višini 70% izplačane plače te osebe.
(2) Zavezanec, ki zaposluje invalide iz prvega odstavka
tega člena nad predpisano kvoto in katerih invalidnost ni posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri istem delodajalcu
po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje
invalidov, lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 70%
izplačanih plač za te osebe. Za namene tega odstavka se
osebe iz tega odstavka vštevajo v kvoto po datumu sklenitve
pogodbe o zaposlitvi, in sicer se najprej vštevajo tiste osebe s
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starejšim datumom sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Olajšava
po tem odstavku se izključuje z olajšavo po prvem odstavku
tega člena.
63. člen
(olajšava za zavezanca invalida)
Zavezanec, ki je invalid po zakonu, ki ureja zaposlitveno
rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, in ne zaposluje delavcev, lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 30%
povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, zavezanec
invalid s 100% telesno okvaro ali zavezanec – gluha oseba pa
v višini 60% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji
za vsak mesec opravljanja dejavnosti.
64. člen
(olajšava za izvajanje praktičnega dela
v strokovnem izobraževanju)
Zavezanec, ki sprejme vajenca, dijaka ali študenta po učni
pogodbi za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju, lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini plačila
tej osebi, vendar največ v višini 20% povprečne mesečne plače
zaposlenih v Sloveniji za vsak mesec izvajanja praktičnega
dela posamezne osebe v strokovnem izobraževanju.
65. člen
(olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje)
Zavezanec – delodajalec, ki financira pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja in izpolnjuje pogoje iz 302. do
305. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(Uradni list RS, št. 104/05 – uradno prečiščeno besedilo in
69/06), lahko za premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jih delno ali v celoti plača v korist delojemalcev – zavarovancev izvajalcu pokojninskega načrta s sedežem v Sloveniji ali v drugi državi članici EU, po pokojninskem
načrtu, ki je odobren in vpisan v poseben register v skladu s
predpisi, ki urejajo prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, uveljavlja davčno olajšavo za leto, v katerem
so bile premije plačane, vendar največ do zneska, ki je enak
24% obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za delojemalca – zavarovanca in ne več kot 2.390 eurov
letno. Glede uskladitve premije in načina objave usklajenih
zneskov premije, se uporablja 118. člen tega zakona.
66. člen
(olajšava za donacije)
(1) Zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove za
znesek izplačil v denarju in v naravi za humanitarne, invalidske,
socialno‑varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno‑izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke in religiozne
namene, in sicer le za takšna izplačila rezidentom Slovenije in
rezidentom drugih držav članic EU, razen poslovnim enotam rezidentov držav članic EU, ki se nahajajo izven držav članic EU, ki
so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih
dejavnosti, kot nepridobitnih dejavnosti, do zneska, ki ustreza
0,3% obdavčenega prihodka zavezanca v davčnem letu.
(2) Zavezanec lahko uveljavlja, poleg znižanja davčne
osnove po prvem odstavku tega člena, dodatno znižanje davčne osnove do zneska, ki ustreza 0,2% obdavčenega prihodka
zavezanca v davčnem letu, za znesek izplačil v denarju in v
naravi za kulturne namene in za takšna izplačila prostovoljnim
društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, ki delujejo v javnem interesu za te namene in sicer
le za takšna izplačila rezidentom Slovenije in rezidentom drugih
držav članic EU, razen poslovnim enotam rezidentov držav članic EU, ki se nahajajo izven držav članic EU, ki so po posebnih
predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti, kot
nepridobitnih dejavnosti.
(3) Zavezanec lahko uveljavlja tudi znižanje davčne osnove za znesek izplačil v denarju in naravi političnim strankam,
vendar največ do zneska, ki je enak trikratni povprečni mesečni
plači na zaposlenega pri zavezancu.
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(4) Za znesek, ki ustreza 0,3% obdavčenega prihodka
zavezanca v davčnem letu iz prvega odstavka tega člena, in
za znesek, ki ustreza 0,2% obdavčenega prihodka zavezanca
v davčnem letu iz drugega odstavka tega člena, in za znesek,
ki je enak trikratni povprečni mesečni plači na zaposlenega pri
zavezancu iz tretjega odstavka tega člena, se šteje znesek
vseh izplačil v celotnem davčnem letu.
(5) Zavezanec lahko za znesek, ki presega znesek znižanja davčne osnove po tem členu za namene in izplačila po
drugem odstavku tega člena, znižuje davčno osnovo v naslednjih treh davčnih letih skupaj z znižanjem davčne osnove za
te namene za tekoče davčno leto, vendar skupaj ne več, kot je
določeno v prvem in drugem odstavku tega člena, in največ v
višini davčne osnove.
(6) Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo za donacije v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena tudi če gre za izplačila v države članice Evropskega gospodarskega prostora (v
nadaljnjem besedilu: EGP), ki hkrati niso države članice EU.
(7) Ne glede na prvi, drugi in šesti odstavek tega člena
davčnih olajšav ni mogoče uveljavljati za izplačila v države, s
katerimi ni zagotovljena izmenjava informacij, ki bi omogočala
spremljanje teh izplačil. Sklep o določitvi seznama držav objavi minister, pristojen za finance, v Uradnem listu Republike
Slovenije.
66.a člen
(olajšava za investiranje)
(1) Zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v
višini 30% investiranega zneska v opremo in v neopredmetena
dolgoročna sredstva v davčnem letu vlaganja.
(2) Za opremo iz prejšnjega odstavka se ne štejejo:
1. pohištvo in pisarniška oprema, razen računalniške
opreme, in
2. motorna vozila, razen osebnih avtomobilov na hibridni
ali električni pogon, avtobusov na hibridni ali električni pogon
in razen tovornih motornih vozil z motorjem, ki ustreza najmanj
emisijskim zahtevam EURO VI.
(3) Za neopredmetena dolgoročna sredstva iz prvega odstavka tega člena se ne štejejo dobro ime in usredstveni stroški
naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva.
(4) V primeru finančnega najema lahko znižanje davčne
osnove po prvem odstavku tega člena uveljavlja zavezanec, ki
opremo oziroma neopredmeteno dolgoročno sredstvo pridobi
na podlagi finančnega najema.
(5) Zavezanec lahko za neizkoriščen del olajšave iz prvega odstavka tega člena zmanjšuje davčno osnovo v naslednjih
petih davčnih letih po letu vlaganja, vendar zmanjšanje ne sme
presegati davčne osnove.
(6) Če zavezanec, novi zasebnik oziroma nova pravna
oseba oziroma prevzemna pravna oseba proda oziroma odtuji
opremo oziroma neopredmeteno dolgoročno sredstvo, za katero je izkoristil davčno olajšavo po tem členu prej kot v treh letih
po letu vlaganja po tem členu, oziroma pred dokončnim amortiziranjem v skladu z zakonom, ki ureja davek od dohodkov
pravnih oseb, če je to krajše od treh let, mora za znesek izkoriščene davčne olajšave povečati davčno osnovo od dohodka
iz dejavnosti oziroma od dohodkov pravnih oseb, in sicer v letu
prodaje oziroma odtujitve opreme oziroma neopredmetenega
dolgoročnega sredstva.
(7) Za odtujitev po šestem odstavku tega člena se šteje
tudi izguba pravice do uporabe opreme oziroma neopredmetenega dolgoročnega sredstva v primeru finančnega najema, prenos opreme oziroma neopredmetenega dolgoročnega sredstva
iz podjetja v gospodinjstvo ter tudi odtujitev opreme oziroma
neopredmetenega dolgoročnega sredstva, kot je določena s
prvim odstavkom 51. člena tega zakona.
(8) Neizkoriščen del davčne olajšave po tem členu se ob
prenehanju opravljanja dejavnosti, če so izpolnjeni pogoji iz
četrtega in devetega odstavka 51. člena tega zakona, lahko
prenese na novega zasebnika oziroma novo pravno osebo
oziroma prevzemno pravno osebo. Šteje se, da je olajšavo

Št.

51 / 28. 6. 2010 /

Stran

7573

prevzel novi zasebnik oziroma nova pravna oseba oziroma
prevzemna pravna oseba, pod pogoji kot bi veljali, če do prenehanja ne bi prišlo.
(9) Zavezanec ne more uveljavljati olajšave za investicije
po tem členu v delu, ki so financirane iz sredstev proračunov
samoupravnih lokalnih skupnosti, proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna EU, če imajo ta sredstva naravo
nepovratnih sredstev.
67. člen
(omejitve v zvezi z olajšavami)
(1) Določbe 61. do 66.a člena tega zakona se ne uporabljajo za zavezanca, kateremu se davčna osnova ugotavlja v
skladu s tretjim, četrtim, šestim in sedmim odstavkom 48. člena
tega zakona.
(2) Davčne olajšave iz 61. do 66.a člena tega zakona,
vključno s prenosom neizkoriščenega dela olajšave za vlaganja
v raziskave in razvoj in neizkoriščenega dela olajšave za investiranje, se priznajo skupaj največ do višine davčne osnove.
68. člen
(davčni odtegljaj)
(1) Od dohodkov, od katerih se v skladu z zakonom, ki
ureja davek od dohodkov pravnih oseb, izračunava, odteguje
in plačuje davčni odtegljaj, se izračunava, odteguje in plačuje
davčni odtegljaj, če jih v okviru opravljanja dejavnosti dosega
zavezanec po tem zakonu. Davčni odtegljaj se izračunava, odteguje in plačuje od osnove in po stopnji, določeni z zakonom,
ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se davčni
odtegljaj izračunava, odteguje in plačuje tudi od plačil, ki jih
zavezanec po tem poglavju dosega v okviru opravljanja dejavnosti nastopajočega izvajalca ali športnika. Davčni odtegljaj
se izračunava, odteguje in plačuje od posameznega plačila,
zmanjšanega za normirane stroške v višini, določeni v prvem
odstavku 59. člena tega zakona, po stopnji, določeni z zakonom, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb.
(3) Davčni odtegljaj se ne izračunava, odteguje in plačuje, če zavezanec, rezident ali nerezident, ki ima poslovno
enoto v Sloveniji, izplačevalcu dohodka predloži svojo davčno
številko.
(4) Davčni odtegljaj se odšteje od akontacije dohodnine
od dohodka iz dejavnosti, odmerjene za davčno leto v skladu
s prvim odstavkom 128. člena tega zakona.
(5) Določbe tega člena se ne uporabljajo za zavezanca,
kateremu se davčna osnova ugotavlja v skladu s tretjim, četrtim, šestim in sedmim odstavkom 48. člena tega zakona.
4. Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne
gozdarske dejavnosti
69. člen
(splošno o dohodku iz osnovne kmetijske
in osnovne gozdarske dejavnosti)
(1) Za dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti se štejejo vsi dohodki v zvezi z osnovno
kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo na kmečkem gospodinjstvu.
(2) Kmečko gospodinjstvo po tem zakonu je fizična oseba
ali skupnost več fizičnih oseb, za katere se po določbah tega
poglavja šteje, da opravljajo osnovno kmetijsko in osnovno
gozdarsko dejavnost, niso najeta delovna sila, imajo na dan
30. junija v davčnem letu skupno stalno ali začasno prebivališče
in so prijavljeni kot eno gospodinjstvo (v nadaljnjem besedilu:
člani gospodinjstva), ki se mu na ta dan določi skupni dohodek
iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti kot:
1. dohodek od uporabe kmetijskih in gozdnih zemljišč,
kadar imajo člani gospodinjstva skupaj v uporabi toliko kmetijskih in gozdnih zemljišč, da skupni katastrski dohodek članov
gospodinjstva presega 200 eurov;
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2. dohodek od uporabe čebeljih panjev, kadar imajo člani
gospodinjstva skupaj v uporabi več kot 40 čebeljih panjev.
(3) Kot skupni katastrski dohodek se šteje katastrski dohodek kmetijskih in gozdnih zemljišč ter večkratnik katastrskega dohodka, upoštevanega pri določanju davčne osnove za
proizvodnjo vina.
(4) Kot osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost se šteje pridelava, kot je določena s predpisi o ugotavljanju
katastrskega dohodka in predpisi o evidentiranju nepremičnin,
je v celoti ali pretežno vezana na uporabo kmetijskih in gozdnih
zemljišč ter je ustrezno evidentirana v zemljiškem katastru.
(5) Ne glede na četrti odstavek tega člena, se kot osnovna
kmetijska dejavnost ne šteje pridelava sadik sadnega, gozdnega in okrasnega drevja in grmičevja, pridelava sadik vinske
trte in sadik hmelja, pridelava okrasnih rastlin ter intenzivna
pridelava vrtnin in zelišč.
(6) Ne glede na peti odstavek tega člena, se kot osnovna
kmetijska dejavnost šteje intenzivna pridelava vrtnin in zelišč
na prostem, na površinah, evidentiranih pod katastrsko kulturo
vrt. Kot intenzivna pridelava vrtnin in zelišč se šteje pridelava
več kot ene vrtnine ali zelišča na isti površini v posameznem
letu.
(7) Ne glede na četrti odstavek tega člena, se kot osnovna kmetijska dejavnost šteje tudi proizvodnja oljčnega olja iz
lastnega pridelka oljk s površin oljčnikov, evidentiranih pri davčnem organu, proizvodnja vina iz lastnega pridelka grozdja s
površin vinogradov, evidentiranih pri davčnem organu, in čebelarstvo, vezano na panje, evidentirane v registru čebelnjakov.
(8) Šteje se, da v okviru kmečkega gospodinjstva opravljajo osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost člani
kmečkega gospodinjstva, ki so na dan 30. junija leta, za katero se dohodek ugotavlja, vpisani v zemljiški knjigi oziroma
zemljiškem katastru kot lastniki, zakupniki ali imetniki pravice
uporabe kmetijskega ali gozdnega zemljišča (v nadaljevanju:
zemljišča) na podlagi drugega pravnega naslova.
(9) Če zemljišče dejansko uporablja oseba, ki nima pravice do uporabe zemljišča na podlagi pravnega naslova v zemljiški knjigi in zemljiškem katastru, se lahko za namene tega
zakona ta pravica pripiše dejanskemu uporabniku zemljišča.
(10) Šteje se, da osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost opravlja tudi fizična oseba, ki je kot lastnik ali
uporabnik panjev na dan 30. junija leta, za katero se dohodek
ugotavlja, evidentirana v registru čebelnjakov.
70. člen
(dohodki, ki se vštevajo v dohodek iz osnovne kmetijske
in osnovne gozdarske dejavnosti)
Za dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske
dejavnosti se štejejo potencialni tržni dohodki od pridelave na
zemljiščih oziroma v panjih in drugi dohodki, ki so plačila iz
naslova ukrepov kmetijske politike in druga plačila iz naslova
državnih pomoči, prejeta v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti.
71. člen
(davčna osnova)
(1) Davčna osnova od dohodkov iz osnovne kmetijske
in osnovne gozdarske dejavnosti je za pridelavo na zemljiščih
katastrski dohodek, ki vključuje tudi druge dohodke, pripisane
zemljiščem, kot je ugotovljen po predpisih o ugotavljanju katastrskega dohodka na dan 30. junija leta, za katero se dohodek
ugotavlja.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, je davčna osnova od potencialnih tržnih dohodkov iz 70. člena tega zakona
za proizvodnjo vina iz lastnega pridelka grozdja katastrski
dohodek vinograda, katerega pridelek se porabi za pridelavo
vina, povečan za dvakrat. Za proizvodnjo vina, vezano na
površine vinogradov izven Slovenije, se za določitev davčne
osnove upošteva povprečni katastrski dohodek vinogradov, ki
jih uporabljajo člani kmečkega gospodinjstva v Sloveniji. Če
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člani kmečkega gospodinjstva ne uporabljajo vinogradov v
Sloveniji, se upošteva povprečni katastrski dohodek vinogradov
v katastrski občini, ki je krajevno najbližje vinogradom izven
Slovenije.
(3) Davčna osnova od potencialnih tržnih dohodkov iz
70. člena tega zakona je za pridelavo v panjih 70% pavšalne
ocene dohodka na panj, ki vključuje tudi druge dohodke, pripisane panjem, kot je ugotovljena po predpisih o ugotavljanju
katastrskega dohodka.
72. člen
(pripisovanje davčne osnove posameznemu zavezancu)
(1) Katastrski dohodek se posameznemu zavezancu pripiše za zemljišča, ki jih ima pravico uporabljati.
(2) Katastrski dohodek zemljišč, s katerimi razpolaga
agrarna skupnost, se posameznemu zavezancu, članu agrarne skupnosti, pripiše glede na njegov pripadajoči solastniški
ali sorazmerni delež, ali delež, ki ga ima v uporabi v agrarni
skupnosti.
(3) Pavšalna davčna osnova za panj se pripiše uporabniku panja.
(4) Davčna osnova od dohodkov od proizvodnje vina se
pripiše posameznemu zavezancu, članu gospodinjstva, ki ima
pravico uporabljati vinograd.
73. člen
(oprostitve)
(1) Ne glede na prvi odstavek 71. člena tega zakona, se
v davčno osnovo od katastrskega dohodka na zahtevo zavezanca ne všteva katastrski dohodek zemljišč:
1. ki jih je na podlagi zakona trajno ali začasno prepovedano izkoriščati za kmetijsko pridelavo,
2. na katerih so nasipi, kanali, prekopi, jezovi in druge
naprave za potrebe obrambe pred poplavami ali za osuševanje
in namakanje,
3. ki ležijo znotraj visokovodnih nasipov,
4. na katerih so vrbni in drugi zaščitni nasadi ter varovalni
gozdovi, kot obramba pred erozijo,
5. ki so v zemljiškem katastru označena kot zemljišča pod
neodmerjenimi gozdnimi cestami,
6. na katerih so neodmerjene planinske poti,
7. na katerih so objekti za potrebe zaščite in reševanja
pred naravnimi in drugimi nesrečami,
8. ki ležijo v obmejnem pasu in nad ali pod visokonapetostnimi daljnovodi in drugimi vodi, če je izkoriščanje v kmetijske
namene onemogočeno,
9. na katerih so evidentirana vojna grobišča,
10. ki jih zavezanec odda skladno s predpisi o preživninskem varstvu kmetov,
11. ki jih na podlagi odločbe državnega organa o razlastitvi
ali pogodbe, ki nadomešča razlastitev, ni mogoče uporabljati,
12. ki jih je zavezanec z odločbo o denacionalizaciji dobil
v last, ne pa tudi v posest,
13. za katera je bilo skladno s predpisi izdano dovoljenje
za gradnjo,
14. ki so dana v zakup, za dobo, navedeno v zakupni
pogodbi,
15. ki se uporabljajo za doseganje dohodka, kot je določen v III.3. poglavju tega zakona,
16. ki so bila neuporabna ali slabše kakovosti, pa so z
vlaganji postala uporabna ali bolj rodovitna, za obdobje treh let,
z uveljavitvijo v prvem letu po usposobitvi ali izboljšanju,
17. na katerih se zasadijo novi vinogradi, hmeljišča, sadovnjaki ali drugi trajni nasadi, za obdobje treh let in za oljčne
nasade za obdobje osmih let, z uveljavitvijo v prvem letu po
zasaditvi,
18. ki se pogozdijo, za obdobje 30 let, z uveljavitvijo v
prvem letu po pogozditvi,
19. na katerih so objekti posebnega pomena za obrambo
ali ležijo v varnostnem območju takega objekta in se zanje
predpiše ukrep varovanja.
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(2) Ne glede na tretji odstavek 71. člena tega zakona, se
v davčno osnovo od pavšalne ocene dohodka na panj na zahtevo zavezanca ne všteva pavšalna ocena dohodka na panj za
panje, ki se uporabljajo za doseganje dohodka, kot je določen
v III.3. poglavju tega zakona.
73.a člen
(olajšava za investiranje v osnovno kmetijsko
in osnovno gozdarsko dejavnost)
(1) Kadar je mogoče z računi dokazati vlaganje sredstev
članov gospodinjstva oziroma agrarne skupnosti v osnovna
sredstva in opremo v povezavi z osnovno kmetijsko in osnovno
gozdarsko dejavnostjo v okviru kmečkega gospodinjstva ali
agrarne skupnosti, se v davčnem letu vlaganja prizna olajšava
v višini 30% vloženega zneska.
(2) Olajšave za investicije po tem členu se v delu, ki so
financirane iz sredstev proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna EU, če
imajo ta sredstva naravo nepovratnih sredstev, ne priznajo.
(3) Za vlaganje iz prvega odstavka tega člena se ne štejejo vlaganja v:
1. nakup zemljišč,
2. nakup ali gradnjo stavb,
3. nakup motornih vozil razen traktorjev in druge kmetijske
in gozdarske mehanizacije.
(4) Olajšava se priznava največ do višine davčne osnove.
Neizkoriščen del olajšave iz prvega odstavka tega člena lahko
zmanjšuje davčno osnovo v naslednjih petih letih po letu vlaganja, vendar zmanjšanje ne sme presegati davčne osnove.
(5) Olajšava se prizna zavezancu v sorazmernem deležu
glede na skupno število zavezancev v kmečkem gospodinjstvu
oziroma glede na njegov pripadajoči solastniški ali sorazmerni
delež v agrarni skupnosti.
(6) V primeru odtujitve osnovnega sredstva oziroma opreme, za katero je bila uveljavljena olajšava, prej kot v treh letih
po letu vlaganja, se znesek davčne osnove v letu odtujitve
poveča za znesek izkoriščene olajšave, morebitnega neizkoriščenega dela olajšave pa v naslednjih letih po odtujitvi ni
mogoče uveljaviti.
5. Dohodek iz oddajanja premoženja v najem
in iz prenosa premoženjske pravice
74. člen
(dohodek)
(1) Dohodek po tem poglavju vključuje:
1. dohodek iz oddajanja premoženja v najem in
2. dohodek iz prenosa premoženjske pravice.
(2) Določbe tega poglavja ne vplivajo na davčno obveznost zavezanca po III.3. poglavju tega zakona.
5.1. Dohodek iz oddajanja premoženja v najem
75. člen
(dohodek iz oddajanja premoženja v najem)
(1) Dohodek iz oddajanja premoženja v najem po tem
poglavju je dohodek, dosežen z oddajanjem nepremičnin in
premičnin (v nadaljnjem besedilu: premoženja) v najem.
(2) Za oddajanje premoženja v najem po prvem odstavku
tega člena se šteje:
1. vsako oddajanje premoženja na podlagi pogodbe ali na
drugi pravni podlagi, s katerim najemodajalec prepusti najemniku določeno premoženje v uporabo ali mu prepusti pravico do
uporabe premoženja, najemnik pa mu je zato dolžan plačati
ustrezno najemnino ali drugo nadomestilo;
2. drugi primeri uporabe premoženja, kadar tisti, katerega
premoženje uporablja nekdo drug ali ima pravico do uporabe
premoženja nekdo drug ali ima nekdo drug pravico, da od njega
zahteva opustitev določenih dejanj, ki bi jih imel sicer pravico
izvrševati na svojem premoženju, prejme ustrezno nadomestilo, če ni s tem zakonom drugače določeno.
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(3) Kot dohodek iz oddajanja premoženja v najem se obdavčuje najemnina in druga nadomestila v zvezi z oddajanjem
premoženja v najem, ki vključujejo zlasti:
1. obveznosti in storitve, za katere se je zavezal ali jih je
opravil najemnik, razen obratovalnih stroškov, ki jih za najeto
premoženje plačuje najemnik;
2. premije, nadomestila, odškodnine in podobne dohodke,
ki ne predstavljajo dohodka iz 1. točke tega odstavka.
76. člen
(oprostitev)
Dohodnine se ne plačuje od:
1. dohodka iz oddajanja premičnin v najem, razen od dohodka iz oddajanja opreme, bivalnika in prevoznega sredstva
v najem,
2. materialnih vlaganj najemnika, ki ohranjajo uporabno
vrednost kmetijskega ali gozdnega zemljišča,
3. dohodka preživljanca po pogodbi o dosmrtnem preživljanju,
4. dohodka za odstop prostora za izvedbo volitev ali
referenduma na državni ali lokalni ravni, izvedenih v skladu z
zakonom, če dohodek ne presega 42 eurov.
77. člen
(davčna osnova)
(1) Davčna osnova je dohodek iz oddajanja premoženja v
najem, zmanjšan za normirane stroške v višini 40% od dohodka, doseženega z oddajanjem premoženja v najem.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, lahko zavezanec namesto normiranih stroškov uveljavlja dejanske stroške
vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja (v nadaljnjem besedilu: dejanski stroški vzdrževanja), če
jih v času oddajanja premoženja v najem za navedeno premoženje plačuje sam. Dejanski stroški vzdrževanja se priznajo na
podlagi računov.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena, je
davčna osnova od dohodka, ki ga zavezanec doseže z oddajanjem kmetijskega ali gozdnega zemljišča v najem, dosežen
dohodek.
(4) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena, je davčna osnova od dohodka, ki ga najemnik doseže z oddajanjem
premoženja v podnajem, dohodek, dosežen na podlagi podnajema, zmanjšan za najemnino in drugo nadomestilo, ki ga
navedeni najemnik plačuje za najem tega premoženja.
(5) Davčna osnova se pri vzajemnem oddajanju premoženja v najem določi za vsako stran posebej, in sicer glede na
primerljivo tržno ceno najemnine od premoženja, ki ga fizična
oseba odda v najem, upoštevaje stroške po prvem in drugem
odstavku tega člena.
(6) Zavezanec lahko kot dejanske stroške vzdrževanja
iz drugega odstavka tega člena uveljavlja tudi dejansko porabljena sredstva rezervnega sklada za vzdrževanje večstanovanjske stavbe. Zavezancu se prizna znesek njemu pripisanih
porabljenih sredstev rezervnega sklada, ki so bila vplačana
v zvezi z nepremičnino, oddano v najem, in sicer na podlagi
obvestila upravnika, ki nastale stroške vzdrževanja porazdeli
med etažne lastnike po vnaprej določenih kriterijih in sestavi
razdelilnik oziroma obračun teh stroškov.
5.2. Dohodek iz prenosa premoženjske pravice
78. člen
(dohodek iz prenosa premoženjske pravice)
(1) Dohodek iz prenosa premoženjske pravice po tem
poglavju vključuje dohodek, dosežen z odstopom uporabe
oziroma izkoriščanja ali odstopom pravice do uporabe oziroma
pravice do izkoriščanja:
1. materialne avtorske pravice in materialne pravice izvajalca,
2. izuma, videza izdelka, znaka razlikovanja, tehnične
izboljšave, načrta, formule, postopka, podobne pravice oziro-
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ma podobnega premoženja in informacij glede industrijskih,
komercialnih ali znanstvenih izkušenj, ne glede na to, ali so
zavarovani po zakonu,
3. osebnega imena, psevdonima ali podobe,
na podlagi pogodbe ali drugi pravni podlagi, po kateri imetnik
premoženjske pravice za njen prenos prejme določeno nadomestilo.
(2) Kot dohodek iz prenosa premoženjske pravice se po
tem poglavju obdavčuje vsak dohodek, prejet kot nadomestilo
za prenos premoženjske pravice, ki vključuje zlasti nadomestilo
za uporabo, izkoriščanje ali odstop pravice do uporabe oziroma
pravice do izkoriščanja premoženjske pravice.
79. člen
(davčna osnova)
(1) Davčna osnova je dohodek iz prenosa premoženjske
pravice, zmanjšan za normirane stroške v višini 10% od dohodka, doseženega s prenosom premoženjske pravice.
(2) Stroški iz prvega odstavka tega člena se ne priznajo:
1. imetniku premoženjske pravice, ki ni avtor, izvajalec,
izumitelj ali druga oseba, ki ustvari predmet premoženjske
pravice,
2. v primeru odstopa uporabe oziroma izkoriščanja ali
odstopa pravice do uporabe oziroma pravice do izkoriščanja
osebnega imena, psevdonima ali podobe.
6. Dohodek iz kapitala
80. člen
(dohodek)
(1) Dohodek iz kapitala po tem poglavju vključuje:
1. obresti,
2. dividende, in
3. dobiček iz kapitala.
(2) Določbe tega poglavja ne vplivajo na davčno obveznost zavezanca po III.3. poglavju tega zakona, če ni s tem
zakonom drugače določeno.
6.1. Obresti
81. člen
(obresti)
(1) Obresti po tem poglavju so obresti od posojil, obresti
od dolžniških vrednostnih papirjev, obresti od denarnih depozitov pri bankah in hranilnicah ter drugih podobnih finančnih
terjatev do dolžnikov, dohodek iz oddajanja v finančni najem,
dohodek iz življenjskega zavarovanja ter dohodek, ki ga zavezanec doseže na podlagi delitve prihodkov vzajemnega sklada
v obliki obresti.
(2) Kot obresti se po tem poglavju obdavčuje vsako nadomestilo, ki ne predstavlja vračila glavnice iz finančno dolžniškega razmerja, vključno z nadomestili za tveganje ali za zmanjšanje vrednosti glavnice iz finančno dolžniškega razmerja zaradi
inflacije, če ni s tem zakonom drugače določeno. Kot obresti se
obdavčujejo tudi diskonti, bonusi, premije in podobni dohodki
iz finančno dolžniškega razmerja ali dogovora, ki se nanaša na
finančno dolžniško razmerje.
(3) Za dohodek iz življenjskega zavarovanja iz prvega
odstavka tega člena se šteje tudi dohodek iz dodatnega pokojninskega zavarovanja, sklenjenega po pokojninskem načrtu,
ki ni vpisan v poseben register, in dohodek iz prostovoljnega
pokojninskega zavarovanja.
(4) Za dolžniške vrednostne papirje iz prvega odstavka
tega člena se štejejo tudi zamenljivi dolžniški vrednostni papirji.
82. člen
(oprostitev)
Dohodnine se ne plačuje od:
1. obresti, ki se zavezancu izplačajo iz naslova neupravičeno ali preveč odmerjenih in plačanih davkov in prispevkov;
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2. obresti na pozitivno stanje na transakcijskem računu
pri izvajalcu plačilnega prometa, in sicer največ v višini, ki jo
izvajalec plačilnega prometa plačuje za depozite na vpogled;
3. dohodka iz življenjskega zavarovanja, ki je sklenjeno za
primer smrti in se dohodek izplača zaradi smrti osebe;
4. dohodka iz življenjskega zavarovanja, pri katerem:
– nastane pravica zahtevati izplačilo zavarovalne vsote po
preteku desetih let od dneva sklenitve pogodbe o življenjskem
zavarovanju,
– sta sklenitelj zavarovanja in upravičenec do zavarovalne
vsote ena in ista oseba, in
– ni podana zahteva za izplačilo odkupne vrednosti police
življenjskega zavarovanja pred potekom roka iz prve alinee te
točke;
5. obresti iz varčevalne pogodbe po nacionalni stanovanjski varčevalni shemi, ki je sklenjena za obdobje najmanj petih
let, razen obresti pri odstopu od te varčevalne pogodbe;
6. 50% zneska obresti na obveznice, ki jih je upravičenec
prejel kot odškodnino v skladu z zakonom, ki ureja denacionalizacijo. Če je upravičenec po navedenem zakonu mrtev ali
razglašen za mrtvega pred dnem pravnomočnosti odločbe o
denacionalizaciji, se za upravičenca štejejo njegovi dediči, ki
jim je Slovenski odškodninski sklad oziroma Slovenska odškodninska družba izročila obveznice na podlagi pravnomočnega
sklepa o dedovanju. Za namene izvajanja navedene oprostitve
je zavezanec, ki razpolaga hkrati z obveznicami, ki jih je pridobil
kot upravičenec po navedeni točki ter na drug način, dolžan
voditi evidenco zalog obveznic. Zaloge se vodijo po metodi
zaporednih cen (FIFO);
7. obresti od vplačil etažnih lastnikov v rezervni sklad,
ki se vodijo na posebnem transakcijskem računu rezervnega
sklada in jih upravnik nalaga v skladu s Stanovanjskim zakonom.
83. člen
(splošno o davčni osnovi)
Davčna osnova so dosežene obresti, če ni s tem zakonom drugače določeno.
84. člen
(davčna osnova v primeru dolgoročno vezanih denarnih
sredstev in dolgoročnega varčevanja pri bankah
in hranilnicah)
Ne glede na 83. člen tega zakona, je davčna osnova
od obresti, doseženih v primeru vezanih denarnih sredstev in
varčevanja na računu pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih
v skladu s predpisi v Sloveniji, in pri bankah drugih držav članic
EU, z ročnostjo daljšo od enega leta, pri katerem zavezanec
ne more razpolagati s privarčevanimi sredstvi pred potekom
datuma vezave oziroma poteka varčevanja brez bistvenega
zmanjšanja obresti, enaka obrestim, obračunanim za obdobje
davčnega leta, če se zavezanec rezident tako odloči in o tem
v roku in na predpisan način obvesti banko ali hranilnico in
davčni organ.
85. člen
(davčna osnova od dohodka iz finančnega najema)
(1) Davčna osnova od dohodka iz finančnega najema je
del plačila finančnega najemojemalca finančnemu najemodajalcu, ki ne predstavlja vračila glavnice.
(2) Če po pogodbi o finančnem najemu lastninska pravica
po izteku pogodbeno dogovorjenega obdobja ne preide na najemnika, se dohodek, ki predstavlja vračilo glavnice, v letu, ko
izteče pogodba o finančnem najemu, obdavči kot dohodek iz oddajanja premoženja v najem po III.5.1. poglavju tega zakona.
86. člen
(davčna osnova od dohodka iz življenjskega zavarovanja)
(1) Davčna osnova od dohodka iz življenjskega zavarovanja je razlika med prejetim izplačilom in vplačilom.
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(2) Vrednost vplačila iz prvega odstavka tega člena se
v primeru obročnih vplačil določi kot seštevek vseh obročnih
vplačil. Če izplačilo iz prvega odstavka tega člena ni prejeto v
enkratnem znesku, temveč obročno, se vplačilo oziroma seštevek vseh obročnih vplačil porazdeli enakomerno med obdobja
izplačevanja obročnih izplačil. Če celotno obdobje izplačevanja
obročnih izplačil v pogodbi o življenjskem zavarovanju ni določeno, se kot celotno obdobje izplačevanja obročnih izplačil
upošteva razlika med zavezančevo starostjo v času, ko prvič
prejme obročno izplačilo, in pričakovano življenjsko dobo zavezanca, ki se določi glede na podatek Statističnega urada
Republike Slovenije o pričakovani življenjski dobi moškega ali
ženske v Sloveniji.
87. člen
(davčna osnova od obresti, doseženih z unovčitvijo kupona
za izplačilo obresti)
Davčna osnova od obresti, doseženih z unovčitvijo kupona za izplačilo obresti, so dosežene obresti.
88. člen
(davčna osnova od obresti, doseženih ob odsvojitvi
ali odkupu diskontiranega dolžniškega vrednostnega papirja)
(1) Davčna osnova od obresti, doseženih ob odsvojitvi diskontiranega dolžniškega vrednostnega papirja pred dospelostjo
papirja ali pri odkupu diskontiranega dolžniškega vrednostnega
papirja pred ali ob dospelosti papirja, so obresti, obračunane
za obdobje od dneva pridobitve do dneva odsvojitve ali odkupa
diskontiranega dolžniškega vrednostnega papirja.
(2) Za diskontirani dolžniški vrednostni papir iz prvega
odstavka tega člena se šteje tudi brezkuponski dolžniški vrednostni papir.
(3) Višina obresti iz prvega odstavka tega člena se določi
po metodi enakomernega (konstantnega) donosa.
(4) Za odkup diskontiranega dolžniškega vrednostnega
papirja iz prvega odstavka tega člena se šteje tudi unovčitev
diskontiranega dolžniškega vrednostnega papirja.
89. člen
(razmejitev med glavnico in obrestmi)
Če ni vnaprej natančno določeno, kolikšen del posameznega plačila predstavlja vračilo glavnice in kolikšen del plačilo
obresti, se za namene tega zakona šteje, da se najprej plačujejo obresti, izračunane po priznani obresti meri, ki jo določi
minister, pristojen za finance, na podlagi zakona, ki ureja davek
od dohodkov pravnih oseb za potrebe določanja obresti med
povezanimi osebami.
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(4) Kot dividende se po tem poglavju obdavčuje tudi:
1. prikrito izplačilo dobička, določeno v zakonu, ki ureja
davek od dohodkov pravnih oseb;
2. dobiček, ki se razdeli v zvezi z dolžniškimi vrednostnimi
papirji, ki zagotavljajo udeležbo v dobičku plačnika;
3. dohodek, ki ga zavezanec doseže na podlagi delitve
čistega dobička vzajemnega sklada ali delitve prihodkov vzajemnega sklada, ki niso zajeti z 81. členom tega zakona.
91. člen
(davčna osnova)
(1) Davčna osnova je dosežena dividenda, če ni s tem
zakonom drugače določeno.
(2) Davčna osnova se pri prikritem izplačilu dobička določi
na podlagi primerljive tržne cene.
6.3. Dobiček iz kapitala
92. člen
(dobiček iz kapitala)
Dobiček iz kapitala je dobiček, dosežen z odsvojitvijo
kapitala.
93. člen
(kapital)
Za kapital po tem poglavju se štejejo:
1. nepremičnina, ne glede na to, ali je bila odsvojena v
spremenjenem ali nespremenjenem stanju;
2. vrednostni papirji in deleži v gospodarskih družbah,
zadrugah in drugih oblikah organiziranja;
3. investicijski kuponi.
94. člen
(odsvojitev kapitala)
Za odsvojitev kapitala po tem poglavju se šteje vsaka odsvojitev kapitala ali dela kapitala, kot je zlasti prodaja kapitala,
dajanje kapitala v dar, zamenjava kapitala, unovčitev investicijskega kupona, izplačilo sorazmernega dela likvidacijske mase
v primeru likvidacije vzajemnega sklada, izplačilo lastniškega
deleža v primeru prenehanja gospodarske družbe, zadruge
ali druge oblike organiziranja, izplačilo lastniškega deleža v
primeru zmanjšanja lastniškega kapitala gospodarske družbe,
zadruge ali druge oblike organiziranja, izstopa ali izključitve ter
drugi primeri izplačila lastniškega deleža, izplačanega v denarju ali v naravi, če ni s tem zakonom drugače določeno.
95. člen

6.2. Dividende

(neobdavčljiva odsvojitev kapitala)

90. člen
(dividende)
(1) Dividende po tem poglavju so dividende in drugi dohodki, doseženi na podlagi lastniškega deleža.
(2) Za lastniški delež po prvem odstavku tega člena se
šteje vsak delež, ki ga ima fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: imetnik deleža) na podlagi vloženih sredstev v gospodarski
družbi, zadrugi in drugih oblikah organiziranja, vključno s premoženjskim vložkom tihega družbenika v podjetje nosilca tihe
družbe in premoženjskim vložkom fizične osebe v katerokoli
drugo obliko organiziranja, ki ima pretežno naravo lastniškega
kapitala (v nadaljnjem besedilu: plačnik).
(3) Kot dividenda se po tem poglavju obdavčuje vsaka
razdelitev dohodka imetniku deleža iz premoženja plačnika
oziroma povezane osebe (po tem zakonu ali zakonu, ki ureja
davek od dohodkov pravnih oseb) plačnika na podlagi njegovega lastniškega deleža v plačniku, ki ne predstavlja zmanjšanja
njegovega lastniškega deleža, vključno z razdelitvijo v obliki
delnic ali zamenljivih obveznic ter pripisom dobička kapitalskemu deležu družbenika.

Za odsvojitev kapitala po tem poglavju se ne šteje:
1. prenos kapitala preminule osebe na dediča, volilojemnika ali osebo, ki ju nadomesti po predpisih o dedovanju, ali na
drugo osebo, ki uveljavlja kakšno pravico iz zapuščine, zaradi
smrti fizične osebe;
2. odsvojitev nepremičnine po pogodbi o dosmrtnem preživljanju ali po darilni pogodbi za primer smrti;
3. prenos nepremičnin iz naslova razlastitev, po predpisih,
ki urejajo to področje;
4. prenos kapitala posojilojemalcu ali zastavnemu upniku
v primeru ustanovitve zastavne pravice na kapitalu, in prenos
nazaj posojilodajalcu oziroma zastavitelju, razen prenosa nazaj
v primeru, ko se posojeni kapital proda in vrne novo kupljeni
kapital;
5. zamenjava vrednostnih papirjev z istovrstnimi papirji
istega izdajatelja, pri kateri se ne spreminjajo razmerja med
družbeniki in kapital izdajatelja ter ni denarnega toka;
6. razdelitev delnic istega izdajatelja na delnice ali združitev delnic istega izdajatelja v delnice, ki se opravi pri nespremenjenem osnovnem kapitalu izdajatelja, razen morebitnih denarnih izplačil; za delnico po tej točki se šteje tudi začasnica;
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7. zamenjava prednostnih delnic z navadnimi delnicami
istega izdajatelja; morebitna denarna izplačila ob zamenjavi se
štejejo za delno odsvojitev;
8. zmanjšanje deleža v okviru zmanjšanja osnovnega
kapitala, ki je namenjeno kritju prenesene izgube oziroma
čiste izgube poslovnega leta ali prenosu zneskov v kapitalske
rezerve ali umiku delnic oziroma deležev oziroma zmanjšanje kapitalskega deleža v osebni družbi zaradi izračunanega
deleža družbenika pri izgubi osebne družbe, ki se odpiše od
njegovega kapitalskega deleža oziroma zmanjšanje vrednosti
deleža, ki ga je vpisal član zadruge, ki je namenjeno kritju neporavnane izgube zadruge;
9. izplačilo deleža v dobičku družbeniku osebne družbe,
ki se odpiše od njegovega kapitalskega deleža;
10. zamenjava delnic investicijske družbe, ki je nastala
iz pooblaščene investicijske družbe, z investicijskimi kuponi
vzajemnega sklada v postopku obveznega preoblikovanja investicijske družbe, nastale iz pooblaščene investicijske družbe,
v vzajemni sklad, po predpisih, ki urejajo to področje;
11. prenos kapitala v postopkih prisilne izterjave obveznih
dajatev v skladu z zakoni.
96. člen
(oprostitev)
(1) Dohodnine se ne plača od dobička iz kapitala, doseženega pri odsvojitvi kapitala po 20 letih imetništva.
(2) Dohodnine se ne plača tudi od dobička iz kapitala,
doseženega pri:
1. prvi odsvojitvi delnic ali deleža v kapitalu, pridobljenega v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij v skladu s
predpisi, ki urejajo lastninsko preoblikovanje podjetij. Za prvo
odsvojitev se šteje tudi prva odsvojitev podedovanih delnic ali
deleža v kapitalu, ki jih je zapustnik pridobil v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij v skladu s predpisi, ki urejajo
lastninsko preoblikovanje podjetij;
2. odsvojitvi stanovanja ali stanovanjske hiše – ki ima
največ dve stanovanji, s pripadajočim zemljiščem – v katerem
je imel zavezanec prijavljeno stalno prebivališče in ga je imel v
lasti ter je tam dejansko bival vsaj zadnja tri leta pred odsvojitvijo; če je zavezanec stanovanje ali stanovanjsko hišo uporabljal
v zvezi z opravljanjem dejavnosti ali ga je oddajal v najem, se
za odsvojitev kapitala po tej točki ne šteje odsvojitev tistega
dela stanovanja ali stanovanjske hiše, ki ga je zavezanec uporabljal v zvezi z opravljanjem dejavnosti (pod pogojem, da je
stanovanje ali stanovanjska hiša oziroma njun del v poslovnih
knjigah prikazano kot sredstvo za potrebe dejavnosti) ali ga je
oddajal v najem;
3. odsvojitvi investicijskih kuponov, ki jih je imetnik pridobil
z zamenjavo delnic pooblaščene investicijske družbe, ali delnic
investicijske družbe, ki je nastala iz pooblaščene investicijske
družbe – v postopku obveznega preoblikovanja pooblaščene
investicijske družbe ali investicijske družbe, ki je nastala iz pooblaščene investicijske družbe, v vzajemni sklad, ali v postopku obvezne oddelitve dela sredstev pooblaščene investicijske
družbe v vzajemni sklad, in sicer v roku in po predpisih, ki
urejajo to področje – pod pogojem, da so bile te delnice pridobljene v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij v skladu
s predpisi, ki urejajo lastninsko preoblikovanje podjetij;
4. odsvojitvi dolžniških vrednostnih papirjev;
5. odsvojitvi deleža, pridobljenega na podlagi naložb tveganega kapitala (naložb v obliki povečanja osnovnega kapitala
družbe z vložki zavezanca ali ustanovitve gospodarske družbe) v družbi tveganega kapitala, ki je ustanovljena v skladu z
zakonom, ki ureja družbe tveganega kapitala, če je imela ta
družba status družbe tveganega kapitala skozi celotno obdobje
imetništva takega deleža zavezanca; o tem ali gre za odsvojitev
kapitala po tej točki, odloči davčni organ na podlagi priglasitve
odsvojitve pri davčnem organu.
(3) Izguba, ki jo zavezanec doseže pri odsvojitvi kapitala
iz prvega in drugega odstavka tega člena, ne zmanjšuje davčne
osnove od dobička iz kapitala.
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97. člen
(davčna osnova)
(1) Davčna osnova od dobička iz kapitala je razlika med
vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala ob pridobitvi.
(2) Kadar je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi
in vrednostjo kapitala v času pridobitve negativna (izguba),
se lahko v letu, za katero se odmerja dohodnina, za navedeno izgubo zmanjšuje pozitivna davčna osnova za dobiček iz
kapitala po tem poglavju, vendar ne več, kot znaša pozitivna
davčna osnova.
(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena, lahko zavezanec neizkoriščeni del negativne razlike (izgube) v letu, za
katero se dohodnina odmerja, ki jo doseže pri odsvojitvi delnic
ali deležev oziroma osnovnih vložkov, ki jih je pridobil pred
pridobitvijo novih delnic ali deležev oziroma osnovnih vložkov
pri povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe, prenaša
v naslednja davčna leta in zmanjšuje pozitivno davčno osnovo za dobiček iz kapitala v naslednjih davčnih letih, vendar
ne več, kot znaša pozitivna davčna osnova. Pri zmanjšanju
davčne osnove na račun prenesenega neizkoriščenega dela
negativne razlike (izgube) se pozitivna davčna osnova najprej
zmanjša za neizkoriščeni del negativne razlike (izgube) starejšega datuma.
(4) V primerih, ko se pozitivna davčna osnova, zmanjšana
z izgubami iz drugega in tretjega odstavka tega člena, nanaša
na različna obdobja imetništva kapitala, se dohodnina odmeri
od skupne letne pozitivne davčne osnove, ki se razdeli med
posamezna obdobja imetništva kapitala iz drugega odstavka
132. člena tega zakona upoštevaje sorazmerne deleže. Sorazmerni deleži se ugotovijo kot razmerje med pozitivno davčno
osnovo posameznega obdobja imetništva kapitala in seštevkom pozitivnih davčnih osnov posameznih obdobij imetništva
kapitala v davčnem letu.
(5) Ne glede na drugi odstavek tega člena, negativna
razlika (izguba), ki je dosežena z odsvojitvijo kapitala iz 2. in
3. točke 93. člena tega zakona, ne zmanjšuje pozitivne davčne
osnove po tem poglavju:
1. če zavezanec v roku 30 dni pred ali po odsvojitvi
kapitala pridobi vsebinsko istovrstni nadomestni kapital, ali
pridobi pravico do nakupa ali obveznost nakupa istovrstnega
kapitala ali
2. če zavezanec odsvoji kapital in zavezančev družinski
član ali pravna oseba, v kateri ima zavezanec lastniški delež ali
pravico do lastniškega deleža v višini najmanj 25% v obliki vrednosti vseh deležev ali v obliki glasovalne pravice na podlagi
lastniških deležev v konkretni osebi, neposredno ali posredno
pridobi istovrstni kapital.
98. člen
(vrednost kapitala ob pridobitvi)
(1) V vrednost kapitala ob pridobitvi se všteva nabavna
vrednost kapitala in stroški, ki so določeni s tem členom.
(2) Za nabavno vrednost kapitala iz prvega odstavka tega
člena se šteje v prodajni ali drugi pogodbi navedena vrednost
kapitala v času pridobitve. Če kapital ni pridobljen na podlagi
pogodbe ali če vrednost kapitala v času pridobitve ni razvidna
iz pogodbe, se za nabavno vrednost kapitala šteje vrednost
kapitala v času pridobitve, ki jo zavezanec dokazuje z ustreznimi dokazili. Če je bil kapital pridobljen po 1. točki 95. člena
tega zakona ali na podlagi darilne pogodbe, se za nabavno
vrednost kapitala v času pridobitve šteje vrednost, od katere
je bil odmerjen davek na dediščine in darila, če davek ni bil
odmerjen, pa primerljiva tržna cena kapitala v času pridobitve,
ki jo zavezanec dokazuje z ustreznimi dokazili.
(3) Kadar zavezanec pridobi delnice ali drug kapital na
način, določen v četrtem odstavku 43. člena tega zakona, se za
nabavno vrednost delnice ali drugega kapitala šteje primerljiva
tržna cena delnice ali drugega kapitala na dan, ko je bila pravica izvršena oziroma na dan, ko je zavezanec pridobil delnice
ali drug kapital.
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(4) Kadar zavezanec pridobi delnico ali povečani delež
oziroma osnovni vložek pri povečanju osnovnega kapitala iz
sredstev družbe, se šteje, da je nabavna vrednost tako pridobljene delnice ali pridobljenega povečanega deleža oziroma
osnovnega vložka enaka nič.
(5) Kadar zavezanec pridobi kapital s prenosom sredstev
iz podjetja zavezanca v svoje gospodinjstvo ali s prenehanjem
opravljanja dejavnosti, se za nabavno vrednost prenesenega
sredstva šteje primerljiva tržna cena sredstva na dan prenosa
oziroma na dan prenehanja opravljanja dejavnosti.
(6) Kadar se zavezančev kapitalski delež v osebni družbi
poveča zaradi pripisa dobička kapitalskemu deležu, se za
nabavno vrednost tako povečanega dela deleža šteje znesek
pripisanega dobička po plačilu dohodnine.
(7) Stroški iz prvega odstavka tega člena so:
1. vrednost na nepremičnini opravljenih investicij in stroškov vzdrževanja, ki povečuje uporabno vrednost nepremičnine, če jih je plačal zavezanec;
2. znesek davka na dediščine in darila in davka na promet
nepremičnin, ki ga je plačal zavezanec ob pridobitvi kapitala;
3. stroški, ki jih je plačal zavezanec v zvezi s cenitvijo
pridobljene nepremičnine, ki jo je opravil pooblaščeni cenilec
v skladu z obstoječo metodologijo, kadar je cenitev potrebna,
ker se vrednost nepremičnine ne da ugotoviti na drug način;
stroški cenitve se priznajo v višini dejanskih stroškov, vendar
ne več kot 188 eurov;
4. normirani stroški, povezani s pridobitvijo kapitala, v
višini 1% od nabavne vrednosti kapitala.
(8) Nabavna vrednost in stroški v tuji valuti iz prvega
odstavka tega člena se preračunajo v eure po tečaju, ki ga objavlja Banka Slovenije. Preračun se opravi po tečaju, ki velja na
dan pridobitve kapitala oziroma na dan nastanka stroškov.
99. člen
(vrednost kapitala ob odsvojitvi)
(1) Za vrednost kapitala ob odsvojitvi se šteje v prodajni
ali drugi pogodbi navedena vrednost kapitala ob odsvojitvi. Če
kapital ni odsvojen na podlagi pogodbe, ali če vrednost kapitala
ob odsvojitvi ni razvidna iz pogodbe, ali če iz pogodbe ali drugih
dokazil razvidna vrednost kapitala ne ustreza vrednosti kapitala, ki bi se dala doseči v prostem prometu v času odsvojitve, se
za vrednost kapitala ob odsvojitvi šteje primerljiva tržna cena
kapitala ob odsvojitvi.
(2) Vrednost kapitala ob odsvojitvi se zmanjša za naslednje stroške zavezanca:
1. znesek davka na promet nepremičnin, ki ga je plačal
zavezanec ob odsvojitvi nepremičnine;
2. stroške, ki jih plačal zavezanec v zvezi s cenitvijo
odsvojene nepremičnine, ki jo je opravil pooblaščeni cenilec v
skladu z obstoječo metodologijo, kadar je cenitev potrebna, ker
se vrednost nepremičnine ne da ugotoviti na drug način; stroški
cenitve nepremičnine se priznajo v višini dejanskih stroškov,
vendar ne več kot 188 eurov;
3. normirane stroške, povezane z odsvojitvijo kapitala, v
višini 1% od vrednosti kapitala ob odsvojitvi, brez upoštevanja
stroškov iz 2. točke tega odstavka.
(3) Vrednost kapitala ob odsvojitvi in stroški iz drugega
odstavka tega člena v tuji valuti se preračunajo v eure po
tečaju, ki ga objavlja Banka Slovenija. Preračun se opravi
po tečaju, ki velja na dan odsvojitve kapitala oziroma na dan
nastanka stroškov.
100. člen
(odlog ugotavljanja davčne obveznosti)
(1) Kadar zavezanec odsvoji kapital na način, določen v
drugem odstavku tega člena, se davčna obveznost zavezanca
v trenutku odsvojitve ne ugotavlja.
(2) Ugotavljanje davčne obveznosti se lahko odloži pri
naslednjih odsvojitvah kapitala:
1. podaritvi kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku,
vključno z neodplačno izročitvijo po izročilni pogodbi;
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2. zamenjavi deleža v okviru zamenjave kapitalskih deležev, združitev in delitev, kot so opredeljene v zakonu, ki ureja
davek od dohodkov pravnih oseb za namene obdavčitve pri
zamenjavi kapitalskih deležev in obdavčitve pri združitvah in
delitvah;
3. zamenjavi investicijskih kuponov podsklada za investicijske kupone drugih podskladov v okviru prehajanja med
podskladi pri istem krovnem vzajemnem skladu, ki ga upravlja
družba za upravljanje, ki je rezident Slovenije po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb, ali rezident druge države
članice EU, če družba za upravljanje zagotovi ustrezen način
sledljivosti prehodov med podskladi.
(3) O tem ali gre za odsvojitev kapitala iz drugega odstavka tega člena, odloči davčni organ na podlagi priglasitve
odsvojitve kapitala pri davčnem organu, če je tako določeno z
zakonom, ki ureja davčni postopek.
(4) Ugotavljanje davčne obveznosti se odloži do naslednje
obdavčljive odsvojitve podarjenega kapitala, ki jo opravi zavezančev zakonec ali otrok, oziroma do naslednje obdavčljive
odsvojitve kapitala, pridobljenega z zamenjavo iz 2. ali 3. točke
drugega odstavka tega člena.
(5) Kadar se ugotavljanje davčne osnove odloži, se kot
čas pridobitve s podaritvijo ali zamenjavo pridobljenega kapitala šteje:
1. v primeru ko zavezančev zakonec ali otrok pridobi kapital z obdaritvijo – datum, ko je darovalec pridobil kapital;
2. v primeru zamenjave deleža v okviru zamenjave kapitalskih deležev, združitev in delitev, kot so opredeljene v
zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb za namene
obdavčitve pri zamenjavi kapitalskih deležev in obdavčitve
pri združitvah in delitvah – datum, ko so bili zamenjani deleži
pridobljeni;
3. v primeru zamenjave investicijskih kuponov podsklada
za investicijske kupone drugih podskladov v okviru prehajanja
med podskladi pri istem krovnem vzajemnem skladu – datum,
ko so bili prvi zamenjani investicijski kuponi pridobljeni.
(6) Kadar se ugotavljanje davčne osnove odloži, se kot
nabavna vrednost s podaritvijo ali zamenjavo pridobljenega
kapitala šteje:
1. v primeru ko zavezančev zakonec ali otrok pridobi
kapital z obdaritvijo – nabavna vrednost kapitala v času, ko je
kapital pridobil darovalec;
2. v primeru zamenjave deleža v okviru zamenjave kapitalskih deležev, združitev in delitev, kot so opredeljene v
zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb za namene
obdavčitve pri zamenjavi kapitalskih deležev in obdavčitve pri
združitvah in delitvah – nabavna vrednost zamenjanih deležev
v času njihove pridobitve;
3. v primeru zamenjave investicijskih kuponov podsklada
za investicijske kupone drugih podskladov v okviru prehajanja
med podskladi pri istem krovnem vzajemnem skladu – nabavna vrednost prvih zamenjanih investicijskih kuponov v času
njihove pridobitve.
(7) Za otroka po tem členu se šteje lasten otrok, posvojenec in pastorek.
101. člen
(čas pridobitve kapitala)
(1) Za čas pridobitve kapitala se šteje datum sklenitve
pogodbe ali drugega pravnega posla oziroma datum pravnomočnosti sodne odločbe ali dokončnosti odločbe upravnega
organa, na podlagi katerih je fizična oseba pridobila kapital. V
drugih primerih pridobitve se za čas pridobitve kapitala šteje
datum, ki je razviden iz drugih dokazil.
(2) Kadar se nepremičnina pridobi z graditvijo, ki jo izvaja
zavezanec sam, se za čas pridobitve šteje datum izdaje gradbenega dovoljenja. V primeru pridobitve nepremičnine z graditvijo, ki jo po pogodbi za zavezanca izvaja druga oseba, se za
čas pridobitve šteje datum sklenitve pogodbe med zavezancem
in izvajalcem. Če zavezanec v času dveh let od podpisa pogodbe ne prevzame zgrajene nepremičnine, se za čas pridobitve
šteje datum dejanskega prevzema zgrajene nepremičnine.

Stran

7580 /

Št.

51 / 28. 6. 2010

(3) Kadar se odsvoji objekt, ki stoji na zemljišču, katerega
čas pridobitve ni enak času pridobitve objekta, se kot čas pridobitve objekta in zemljišča šteje čas pridobitve objekta.
(4) Kadar je zavezanec kapital pridobil kot ena od oseb, ki
imajo solastninsko pravico na kapitalu ali imajo na njem skupno
lastnino, in se tak kapital pozneje razdeli, se za čas pridobitve
kapitala, ki mu pripade na podlagi delitve, šteje čas, ko je na
kapitalu pridobil solastninsko pravico oziroma ko je kapital
pridobil v skupno lastnino. Če zavezanec ob razdelitvi prejme
kapital v obsegu, ki presega del, ki bi mu pripadal iz solastništva ali skupne lastnine, se za čas pridobitve presežnega dela
šteje čas razdelitve.
(5) Kadar je zavezanec kapital pridobil na način iz petega
odstavka 98. člena tega zakona se za čas pridobitve šteje čas
prenosa sredstev iz podjetja zavezanca v njegovo gospodinjstvo oziroma čas prenehanja opravljanja dejavnosti.
102. člen
(čas odsvojitve kapitala)
Za čas odsvojitve kapitala se šteje datum sklenitve pogodbe ali drugega pravnega posla oziroma datum pravnomočnosti
sodne odločbe ali dokončnosti odločbe upravnega organa, na
podlagi katerih je fizična oseba odsvojila kapital. V primeru
prenehanja gospodarske družbe, zadruge ali druge oblike organiziranja ter pri zmanjšanju osnovnega kapitala, se za čas
odsvojitve kapitala šteje datum sklepa organa o prenehanju
oziroma sklepa organa o zmanjšanju osnovnega kapitala. V
primeru izstopa ali izključitve se za čas odsvojitve šteje datum
vpisa učinka izstopa ali izključitve v register. V drugih primerih
odsvojitve se za čas odsvojitve kapitala šteje datum, ki je razviden iz drugih dokazil.
103. člen
(vodenje evidenc zalog kapitala)
(1) Zavezanec je dolžan voditi evidenco zalog istovrstnega kapitala iz 2. in 3. točke 93. člena tega zakona. Zaloge
takega kapitala se vodijo po metodi zaporednih cen (FIFO).
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, lahko zavezanec vodi ločeno evidenco zalog istovrstnih vrednostnih papirjev,
ki jih ima v gospodarjenju pri borznoposredniški družbi na podlagi pogodbe o gospodarjenju z vrednostnimi papirji.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena, lahko zavezanec vodi evidenco zalog investicijskih kuponov istega vzajemnega sklada ločeno po posameznih razredih kuponov.
104. člen
(pravilo vštevanja v dohodke davčnega leta)
V dohodek, dosežen kot dobiček iz kapitala, se vštevajo v
davčnem letu doseženi dobički iz kapitala ali realizirane izgube
iz kapitala. Šteje se, da je dobiček dosežen ali izguba realizirana v času odsvojitve kapitala.
7. Drugi dohodki
105. člen
(opredelitev drugih dohodkov)
(1) Drugi dohodki so vsi dohodki, ki se v skladu s tem
zakonom ne štejejo za dohodke fizične osebe iz 1. do 5. točke
18. člena tega zakona.
(2) Za druge dohodke po tem zakonu se ne štejejo dohodki iz 19. do vključno 32. člena tega zakona in dohodki, ki so v
skladu s tem zakonom oproščeni plačila dohodnine ali se ne
vštevajo v davčno osnovo.
(3) Drugi dohodki vključujejo:
1. nagrade;
2. darila;
3. dobitke v nagradnih igrah;
4. priznavalnine po zakonu o republiških priznavalninah in
zakonu o uresničevanju javnega interesa na področju kulture;
5. kadrovske in druge štipendije;
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6. družinske invalidnine in družinski dodatek po zakonu
o vojnih invalidih;
7. nadomestila, prejeta v zvezi z ustanovitvijo ali obremenitvijo pravice in drugi dohodki, doseženi s prenosom oziroma
odstopom pravice na premoženju, ki je prenosljiva in katere
vrednost je mogoče izraziti v denarju;
8. aro, ki jo je prejel zavezanec ob sklenitvi pogodbe in ki
je ne vrne stranki, ki ni izpolnila pogodbe, razen are, ki jo zavezanec zadrži v zvezi z opravljanjem dejavnosti, kot je določena
v 46. členu tega zakona;
9. izplačila odkupne vrednosti v skladu z zakonom o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju in zakonom o prvem
pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju
pooblaščenih investicijskih družb;
10. vsako nadomestilo, ki ga imetnik deleža prejme na
podlagi lastniškega deleža iz 90. člena tega zakona v plačniku,
ki ne predstavlja zmanjšanja njegovega lastniškega deleža; za
nadomestilo se šteje vsak proizvod, storitev ali druga ugodnost,
ki jo imetniku deleža ali njegovemu družinskemu članu, na podlagi lastniškega deleža, zagotovi plačnik ali povezana oseba
(po tem zakonu ali zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih
oseb) plačnika, ki se ne šteje za dohodek po III.6.2. poglavju
tega zakona;
11. dohodek, ki se ne šteje za dohodek iz zaposlitve,
za dohodek iz dejavnosti, za dohodek iz osnovne kmetijske
in osnovne gozdarske dejavnosti, za dohodek iz oddajanja
premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice ter za
dohodek iz kapitala in ni dohodek, ki se ne šteje za dohodek po
tem zakonu oziroma ni dohodek, oproščen plačila dohodnine
po tem zakonu.
106. člen
(drugi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo)
(1) V davčno osnovo od drugih dohodkov se ne všteva
kadrovska štipendija in druga štipendija, izplačana za mesečno obdobje, osebi, ki je vpisana kot učenec, dijak ali študent
za poln učni ali študijski čas, za študij v Sloveniji do višine
minimalne plače in za študij v tujini do višine minimalne plače, povečane za 60%. Pri določanju višine minimalne plače
se upošteva minimalna plača, kot je določena z zakonom, ki
ureja minimalno plačo. Pri izplačilu prejemkov v zvezi z izobraževanjem in usposabljanjem se smiselno upoštevajo določbe
2. točke tretjega odstavka 39. člena ter 3. in 4. točke prvega
odstavka 44. člena tega zakona.
(2) Štipendija, ki presega znesek, določen v prvem odstavku tega člena, se všteva v davčno osnovo v višini, ki presega znesek, določen v prvem odstavku tega člena.
107. člen
(oprostitev)
Ne glede na 105. člen tega zakona, se dohodnine ne
plačuje od:
1. nagrade in priznanja za izjemne dosežke na humanitarnem, znanstveno‑raziskovalnem, kulturnem, vzgojno‑izobraževalnem, športnem ali socialnem področju, če so izpolnjeni
naslednji pogoji:
– jih izplača država, samoupravna lokalna skupnost ali
ustanova, ki ni povezana oseba ali sedanji, prejšnji ali bodoči
delodajalec prejemnika ali osebe, ki je povezana s prejemnikom,
– ne gre za redni dohodek ali za dohodek za opravljeno
delo oziroma storitev in
– je bil prejemnik nagrade ali priznanja izbran kot nagrajenec brez lastne aktivnosti oziroma udeležbe pri prijavi na razpis
oziroma v postopku izbora nagrajenca;
2. prejemkov, namenjenih pokritju dokumentiranih stroškov prevoza, nočitve in dnevnice, kadar je izplačilo opravljeno
fizični osebi, ki:
– jo napoti ali pozove državni ali drug organ zaradi izvajanja dejavnosti tega organa;
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– prostovoljno oziroma na podlagi vabila ali poziva sodeluje v prostovoljnih ljubiteljskih, humanitarnih, dobrodelnih,
vzgojno izobraževalnih, zdravstvenih, kulturnih, športnih, raziskovalnih, sindikalnih dejavnostih, v dejavnostih zbornic, v
dejavnostih verskih skupnosti in v dejavnostih političnih strank,
pod pogojem, da so navedene dejavnosti nepridobitne dejavnosti;
– prostovoljno oziroma na podlagi vabila ali poziva sodeluje v dejavnostih društev in njihovih zvez (za sodelovanje
se šteje tudi delovanje v organih društev in njihovih zvez),
zaradi uresničevanja ciljev oziroma namenov, zaradi katerih
so društva ustanovljena, ne pa v okviru opravljanja pridobitne
dejavnosti teh društev;
in v zvezi s tem prejme le povračilo navedenih stroškov pod pogoji in do višin, ki so določeni za povračila stroškov v predpisu
vlade iz 44. člena tega zakona;
3. prejemkov, namenjenih pokritju stroškov dnevnice in
prevoza, kadar je izplačilo opravljeno fizični osebi, ki na podlagi
imenovanja opravi funkcijo člana volilnega odbora na podlagi
predpisov o volitvah in v zvezi s tem prejme le povračilo navedenih stroškov pod pogoji in do višin, ki so določeni za povračila
stroškov v predpisu vlade iz 44. člena tega zakona;
4. dnevnih povračil stroškov po pravilih EU, kadar je
izplačilo opravljeni fizični osebi, ki sodeluje v projektu tesnega
medinstitucionalnega sodelovanja, in v zvezi s tem prejme le
navedene prejemke;
5. prejemkov, namenjenih pokritju stroškov prevoza, nočitve in dnevnice, kadar je izplačilo opravljeno fizični osebi, ki se
udeleži posveta z mednarodno udeležbo in v zvezi s tem prejme le povračilo stroškov pod pogoji in do višin, ki so določeni za
povračila stroškov v predpisu vlade iz 44. člena tega zakona;
6. izplačila odkupne vrednosti v primeru rednega prenehanja prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
zaradi pridobitve pravice do pokojnine, pod pogojem, da sredstva niso izplačana zavarovancu, temveč se v skladu z 352. in
353. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 104/05 – uradno prečiščeno besedilo in
69/06) v enkratnem znesku prenesejo izplačevalcu pokojnine
v imenu in za račun zavarovanca, ki sklene zavarovanje, po
katerem zavarovanec pridobi pravico do doživljenjske mesečne
pokojninske rente;
7. prenosa sredstev iz enega pokojninskega načrta v drugi pokojninski načrt prostovoljnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja v skladu s 360. členom Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 104/05 – uradno
prečiščeno besedilo in 69/06);
8. družinske invalidnine in družinskega dodatka po zakonu o vojnih invalidih, ki jih prejmejo družinski člani osebe,
ki je padla, umrla ali je bila pogrešana pri opravljanju vojaških
ali drugih dolžnosti za cilje obrambe ali varnosti Republike
Slovenije ob vojaški agresiji na Republiko Slovenijo (1991)
ali osebe, ki je izgubila življenje, umrla ali bila pogrešana
zaradi dogodkov ob vojaški agresiji na Republiko Slovenijo
(1991) in družinski člani osebe, ki je na tej podlagi uveljavila
status vojaškega vojnega invalida ali civilnega invalida vojne,
po njeni smrti.
108. člen
(davčna osnova za druge dohodke)
(1) Davčna osnova je doseženi dohodek, če ni s tem zakonom za posamezno vrsto dohodka drugače določeno.
(2) V davčno osnovo se ne všteva posameznega darila,
če njegova vrednost ne presega 42 eurov oziroma če skupna
vrednost vseh daril, prejetih v davčnem letu od istega darovalca, ne presega 84 eurov.
(3) V davčno osnovo se ne všteva dobitka v nagradnih
igrah, ki niso igre na srečo, kjer je potrebno določeno znanje, spretnost ali naključje, če vrednost dobitka ne presega
42 eurov.
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IV. LETNA DAVČNA OSNOVA IN DAVČNE OLAJŠAVE
1. Letna davčna osnova
109. člen
(letna davčna osnova rezidenta)
(1) Letna davčna osnova od dohodkov rezidenta, pridobljenih v davčnem letu, je vsota davčnih osnov od dohodka iz
zaposlitve, dohodka iz dejavnosti, dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, dohodka iz oddajanja
premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice ter
drugih dohodkov, vključno s povečanji in zmanjšanji, določenimi pri posamezni vrsti dohodka.
(2) Na letni ravni ugotovljena vsota davčnih osnov, ugotovljenih na način, kot je določen v tretjem in četrtem odstavku
48. člena tega zakona, se zmanjša za obvezne prispevke za
socialno varnost, določene v 56. členu tega zakona, vendar
največ do višine vsote davčnih osnov.
(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena, se letna
davčna osnova od dohodkov iz dejavnosti iz drugega odstavka 47. člena tega zakona, ugotovljena kot vsota davčnih
osnov, ugotovljenih na način, kot je določen v šestem in
sedmem odstavku 48. člena tega zakona, zmanjša tudi za
obvezne prispevke za socialno varnost članov kmečkega gospodinjstva, ki se plačujejo iz naslova kmetijske in dopolnilne
dejavnosti.
(4) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena, se
letna davčna osnova od dohodkov iz kmetijske in dopolnilne
dejavnosti zmanjša za obvezne prispevke za socialno varnost, ki se nanašajo na socialno varnost zavezanca, ki opravlja kmetijsko ali dopolnilno dejavnost na kmetiji, in jih plačuje
kot kmet oziroma član kmečkega gospodarstva, v skladu s
predpisi, v višini razlike med obveznimi prispevki za socialno
varnost, ki jih zavezanec plačuje iz naslova opravljanja kmetijske in dopolnilne dejavnosti in delom obveznih prispevkov za
socialno varnost iz tega naslova, ki so upoštevani pri izračunu
davčne osnove od osnovne kmetijske in osnovne gozdarske
dejavnosti. Zavezancem, ki ugotavljajo davčno osnovo od
dohodkov iz kmetijske in dopolnilne dejavnosti na podlagi
dejanskih prihodkov in odhodkov, se razlika iz prvega stavka
tega odstavka prizna v obračunu akontacije dohodnine od
dohodka iz dejavnosti.
(5) Na letni ravni ugotovljena vsota davčnih osnov, ugotovljenih na način, kot je določen v 71. členu tega zakona,
vključno z oprostitvami iz 73. člena tega zakona, se zmanjša
za obvezne prispevke za socialno varnost iz naslova opravljanja osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki se
nanašajo na socialno zavarovanje zavezanca, za pristojbine,
uvedene s predpisi o gozdovih in za stroške delovanja in
vzdrževanja osuševalnih in namakalnih sistemov, določene
na podlagi predpisov o kmetijskih zemljiščih.
(6) Če je na letni ravni ugotovljena davčna osnova iz
71. člena tega zakona negativna, se šteje, da je davčna
osnova enaka nič.
(7) Letna davčna osnova se ob izpolnjevanju pogojev iz
116. člena tega zakona lahko ugotavlja tudi za rezidente držav
članic EU oziroma EGP.
110. člen
(upoštevanje oproščenega dohodka pri izračunu dohodnine
od drugih dohodkov rezidenta)
(1) Dohodek rezidenta, od katerega se skladno z določbami mednarodne pogodbe v Sloveniji ne plačuje dohodnine,
se upošteva pri izračunu višine dohodnine od preostalega
obdavčljivega dohodka takega rezidenta, če je tako določeno
z mednarodno pogodbo.
(2) V dohodek iz prvega odstavka tega člena se ne všteva dohodek iz kapitala.
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2. Davčne olajšave

poslenih v kulturi, se pod pogojem, da gre za poklic, ki je značilen samo za področje kulturne dejavnosti in pod pogojem, da
nima sklenjenega delovnega razmerja in da ne opravlja druge
dejavnosti, prizna zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz
dejavnosti v višini 15% prihodkov letno, do zneska 25.000
eurov njegovih prihodkov iz dejavnosti v letu, za katero se
odmerja dohodnina.
(2) Rezidentu, ki samostojno opravlja novinarski poklic in
je vpisan v razvid samostojnih novinarjev, se pod pogojem, da
nima sklenjenega delovnega razmerja in da ne opravlja druge
dejavnosti, prizna zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz
dejavnosti v višini 15% prihodkov letno, do zneska 25.000
eurov njegovih prihodkov iz dejavnosti v letu, za katero se
odmerja dohodnina.
(3) Rezidentu, ki se izobražuje in ima status dijaka ali
študenta, se do dopolnjenega 26. leta starosti prizna zmanjšanje davčne osnove od dohodka za opravljeno začasno ali
občasno delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije
ali Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ki opravlja
dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom, v skladu
s predpisi s področja zaposlovanja, v znesku, ki je enak znesku splošne olajšave iz 111. člena tega zakona. Navedena
olajšava se prizna tudi osebi, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega
stavka in je starejša od 26 let, če se vpiše na študij do 26. leta
starosti, in sicer za dodiplomski študij za dobo največ šest let
od dneva vpisa in za podiplomski študij za največ štiri leta od
dneva vpisa.
(4) Rezidentu, ki samostojno opravlja poklic športnika
in je vpisan v razvid poklicnih športnikov, se pod pogojem,
da nima sklenjenega delovnega razmerja in da ne opravlja
druge dejavnosti, prizna zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz dejavnosti v višini 15% prihodkov letno, do zneska
25.000 eurov njegovih prihodkov iz dejavnosti v letu, za katero
se odmerja dohodnina.
(5) Rezidentu – čezmejnemu delovnemu migrantu, ki
od delodajalca, ki ni rezident Slovenije, prejme dohodek iz
delovnega razmerja za zaposlitev, opravljeno v tujini, se prizna
zmanjšanje davčne osnove od tega dohodka v višini 7.000 eurov letno. Čezmejni delovni migrant je zavezanec, ki zaradi
opravljanja dela v tujini odhaja v tujino in se dnevno ali najmanj
enkrat tedensko vrača v Slovenijo.

111. člen
(splošna olajšava)
(1) Vsakemu rezidentu se prizna zmanjšanje letne davčne
osnove v višini 2.800 eurov letno, pod pogojem, da drug rezident za njega ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega
družinskega člana.
(2) Poleg olajšave, določene v prvem odstavku tega člena, se rezidentu, katerega skupni dohodek iz naslova dohodka
iz zaposlitve, dohodka iz dejavnosti, dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, dohodka iz oddajanja
premoženja v najem in prenosa premoženjske pravice ter
drugih dohodkov – razen dohodka, ki je oproščen plačila dohodnine oziroma se ne všteva v davčno osnovo – v letu, za katero
se odmerja dohodnina, ne presega 10.200 eurov, prizna zmanjšanje letne davčne osnove v višini 3.019,83 eurov letno.
(3) Poleg olajšave, določene v prvem odstavku tega člena, se rezidentu, katerega skupni dohodek iz naslova dohodka
iz zaposlitve, dohodka iz dejavnosti, dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, dohodka iz oddajanja
premoženja v najem in prenosa premoženjske pravice ter
drugih dohodkov – razen dohodka, ki je oproščen plačila dohodnine oziroma se ne všteva v davčno osnovo – v letu, za katero
se odmerja dohodnina, presega 10.200 eurov in ne presega
11.800 eurov, prizna zmanjšanje letne davčne osnove v višini
1.000 eurov letno.
(4) Za dohodek iz dejavnosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se šteje dobiček, v katerem niso upoštevani
obračunani prispevki za obvezno zavarovanje ter znižanje in
povečanje davčne osnove, razen razlike v obrestih.
(5) Glede uskladitve in načina objave zneskov skupnega
dohodka, ki so določeni v drugem in tretjem odstavku tega
člena, se uporablja 118. člen tega zakona.
112. člen
(osebne olajšave)
(1) Rezidentu, invalidu s 100% telesno okvaro, se prizna
zmanjšanje letne davčne osnove v višini 14.971 eurov letno,
če mu je bila priznana pravica do tuje nege in pomoči, na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije, centra za socialno delo ali upravnega organa, pristojnega za varstvo borcev in vojaških invalidov.
(2) Rezidentu po dopolnjenem 65. letu starosti se prizna
zmanjšanje letne davčne osnove v višini 1205 eurov letno.
(3) Rezidentu, prejemniku pokojnine iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, se prizna zmanjšanje
dohodnine v višini 13,5% odmerjene pokojnine iz obveznega
pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
(4) Rezidentu, ki prejema nadomestilo iz obveznega invalidskega zavarovanja kot delovni invalid po predpisih, ki urejajo
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Sloveniji, se
prizna zmanjšanje dohodnine v višini 13,5% odmerjenega nadomestila. Za nadomestilo iz obveznega invalidskega zavarovanja
se ne šteje nadomestilo plače zaradi dela s skrajšanim delovnim
časom, ki ga izplačuje delodajalec v skladu z 397. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS,
št. 104/05 – uradno prečiščeno besedilo in 69/06).
(5) Rezidentu, prejemniku priznavalnine po zakonu o
republiških priznavalninah in zakonu o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture, se prizna zmanjšanje dohodnine
v višini 13,5% odmerjene priznavalnine.
(6) Olajšava iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega
člena se prizna največ v višini dohodnine, obračunane od posameznega dohodka, navedenega v tretjem, četrtem in petem
odstavku tega člena.
113. člen
(posebna osebna olajšava)
(1) Rezidentu, ki samostojno opravlja specializiran poklic
na področju kulturne dejavnosti in je vpisan v razvid samoza-

114. člen
(posebna olajšava)
(1) Rezidentom, ki vzdržujejo družinske člane, se prizna
zmanjšanje letne davčne osnove, ki znaša:
1. za prvega vzdrževanega otroka 2.066 eurov letno, ali
2. za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in
varstvo 7.486 eurov letno;
3. za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana
2.066 eurov letno.
(2) Za vsakega nadaljnjega vzdrževanega otroka se olajšava iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena poveča, in
sicer:
1. za drugega vzdrževanega otroka za 180 eurov,
2. za tretjega vzdrževanega otroka za 1.680 eurov,
3. za četrtega vzdrževanega otroka za 3.180 eurov,
4. za petega vzdrževanega otroka za 4.680 eurov,
5. za šestega in vse nadaljnje vzdrževane otroke za 1.500
eurov glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega
otroka.
(3) Za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo iz
2. točke prvega odstavka tega člena se šteje otrok, ki:
1. ima pravico do dodatka za nego otroka v skladu z zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih,
2. ima pravico do dodatka za pomoč in postrežbo v skladu
z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali
3. je skladno s predpisi o družbenem varstvu duševno in
telesno prizadetih oseb za delo nezmožen.
(4) Olajšava, določena v 2. točki prvega odstavka tega
člena, se prizna za otroka do dopolnjenega 18. leta starosti,
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za starejšega otroka pa, če neprekinjeno ali s prekinitvijo do
enega leta nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji,
vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti. Olajšava se
prizna tudi za otroka po tej starosti, če traja njegovo šolanje na
visoki stopnji pet ali šest let, ali če otrok zaradi daljše bolezni
ali poškodbe ni končal šolanja v predpisanem roku. Priznavanje
olajšave se v navedenih primerih podaljša za toliko časa, kolikor se je šolanje zaradi navedenih razlogov podaljšalo.
(5) Ne glede na četrti odstavek tega člena, se olajšava,
določena v 2. točki prvega odstavka tega člena, za otroka, ki
je skladno s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno
prizadetih oseb za delo nezmožen, prizna ne glede na njegovo
starost.
(6) Olajšava, določena v 1. točki prvega odstavka tega
člena, se ne priznava zavezancu, katerega otrok je v rejništvu,
razen če dokaže, da tudi v tem času materialno skrbi za otroka.
V tem primeru se olajšava prizna za dobo, za katero center za
socialno delo v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo
in družinske prejemke, prizna pravico do otroškega dodatka.
(7) Olajšava, določena v 2. točki prvega odstavka tega
člena, se ne prizna zavezancu, katerega otrok je zaradi zdravljenja, usposabljanja, vzgoje ali šolanja v zavodu, v katerem
ima celodnevno brezplačno oskrbo, ali v rejništvu, razen če
dokaže, da tudi v tem času materialno skrbi za otroka. V primeru, da ima zavezanec pravico do dodatka za nego otroka, se
olajšava prizna za dobo, za katero mu center za socialno delo
v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske
prejemke, prizna pravico do dodatka za nego otroka.
(8) Za uveljavljanje posebne olajšave iz 2. točke prvega
odstavka tega člena se uporablja odločba centra za socialno
delo o priznanju dodatka za nego otroka, ki potrebuje posebno
nego in varstvo v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke, odločba Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije o priznanju dodatka za
pomoč in postrežbo v skladu z zakonom o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju ali odločba centra za socialno delo
v skladu s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno
prizadetih oseb.
(9) Če zavezanec ni vse leto vzdrževal družinskega člana, se za priznanje olajšave upošteva le čas, ko je zavezanec
takega člana dejansko preživljal.
(10) Za istega vzdrževanega družinskega člana se v
davčnem letu prizna posebna olajšava samo enemu zavezancu, drugemu pa le morebitna razlika do celotne višine
olajšave.
(11) Če se zavezanci ne morejo sporazumeti, kdo izmed
njih bo uveljavljal posebno olajšavo za istega vzdrževanega
družinskega člana, se prizna vsakemu zavezancu sorazmerni
del olajšave.
(12) Za otroka, za katerega zavezanec na podlagi sodne
odločbe, sporazuma ali dogovora o preživljanju, sklenjenega
po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, prispeva
za njegovo preživljanje, lahko zavezanec uveljavlja posebno
olajšavo. Če je prispevek zavezanca manjši od njemu pripadajočega dela posebne olajšave ali če zavezanec ne prispeva za
preživljanje otroka, se razlika do njemu pripadajočega dela ali
celotni del njemu pripadajoče posebne olajšave prizna staršu,
kateremu je otrok zaupan.
115. člen
(vzdrževani družinski člani)
(1) Za vzdrževanega družinskega člana zavezanca se
šteje zakonec, ki ni zaposlen ter ne opravlja dejavnosti, nima
lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od višine posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana, določene
v 3. točki prvega odstavka 114. člena tega zakona in razvezani
zakonec zavezanca, če mu je s sodbo oziroma dogovorom,
sklenjenim po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, priznana pravica do preživnine, ki jo plačuje zavezanec. Za
lastne dohodke iz prejšnjega stavka se štejejo vsi dohodki po
tem zakonu.
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(2) Za vzdrževanega družinskega člana zavezanca se
šteje tudi otrok do 18. leta starosti.
(3) Za vzdrževanega družinskega člana zavezanca se
šteje tudi otrok do 26. leta starosti, če:
– neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta nadaljuje
šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji,
– ni zaposlen,
– ne opravlja dejavnosti, in
– nima lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od
višine posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana,
določene v 3. točki prvega odstavka 114. člena tega zakona. Za
lastne dohodke iz prejšnjega stavka se štejejo vsi dohodki po
tem zakonu, razen družinske pokojnine, dohodka za opravljeno
začasno ali občasno delo na podlagi napotnice pooblaščene
organizacije ali Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje,
ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom,
v skladu s predpisi s področja zaposlovanja, štipendije in dohodki otroka, oproščeni plačila dohodnine po 22. in 29. členu
tega zakona.
Za vzdrževanega družinskega člana se šteje tudi otrok, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega stavka in je starejši od 26 let, če
se vpiše na študij do 26. leta starosti, in sicer največ za dobo
šestih let od dneva vpisa na dodiplomski študij in največ za
dobo štirih let od dneva vpisa na podiplomski študij.
(4) Za vzdrževanega družinskega člana se šteje tudi otrok,
starejši od 18 let, ki se ne izobražuje in je za delo sposoben, če
je prijavljen pri službi za zaposlovanje in živi s starši oziroma
posvojitelji v skupnem gospodinjstvu ter nima lastnih dohodkov
za preživljanje oziroma so ti manjši od višine posebne olajšave
za vzdrževanega družinskega člana, določene v 3. točki prvega
odstavka 114. člena tega zakona. Za lastne dohodke iz prejšnjega stavka se štejejo vsi dohodki po tem zakonu.
(5) Ne glede na tretji in četrti odstavek tega člena, se
otrok, ki ima pravico do dodatka za nego otroka v skladu z
zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, šteje
za vzdrževanega družinskega člana za obdobje, v katerem
ima pravico do dodatka za nego otroka v skladu z zakonom o
starševskem varstvu in družinskih prejemkih.
(6) Ne glede na tretji odstavek tega člena, se za vzdrževanega družinskega člana šteje tudi otrok, ki ima pravico
do dodatka za pomoč in postrežbo v skladu z zakonom o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, do 26. leta starosti, če neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta nadaljuje
šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji, po 26. letu starosti
pa, če traja njegovo šolanje na visoki stopnji pet ali šest let, ali
če otrok zaradi daljše bolezni ali poškodbe ni končal šolanja
v predpisanem roku. Obdobje, v katerem se otrok šteje za
vzdrževanega družinskega člana, se v navedenih primerih
podaljša za toliko časa, kolikor se je šolanje zaradi navedenih
razlogov podaljšalo.
(7) Ne glede na tretji, četrti, peti in šesti odstavek tega
člena, se otrok, ki je v skladu s predpisi o družbenem varstvu
duševno in telesno prizadetih oseb za delo nezmožen, šteje za vzdrževanega družinskega člana ne glede na njegovo
starost.
(8) Za otroka se šteje lasten otrok, posvojenec, pastorek
oziroma otrok zunajzakonskega partnerja. Za otroka se šteje
tudi vnuk, če ima zavezanec pravico do posebne olajšave
za enega od njegovih staršev ali če vnuk nima staršev ali če
zavezanec skrbi zanj na podlagi sodbe sodišča. Za otroka se
šteje tudi druga oseba, če zavezanec zanjo skrbi na podlagi
sodbe sodišča.
(9) Za vzdrževanega družinskega člana zavezanca se
štejejo tudi starši oziroma posvojitelji zavezanca, če nimajo
lastnih dohodkov za preživljanje oziroma so ti manjši od višine
posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana, določene v 3. točki prvega odstavka 114. člena tega zakona, in živijo
z zavezancem v skupnem gospodinjstvu ali so v institucionalnem varstvu v socialno varstvenem zavodu in zavezanec krije
stroške teh storitev ter pod enakimi pogoji tudi starši oziroma
posvojitelji zavezančevega zakonca, če zakonec ni zavezanec
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za dohodnino. Za lastne dohodke iz prejšnjega stavka se štejejo vsi dohodki po tem zakonu.
(10) Za vzdrževanega družinskega člana zavezanca, katerega pretežni del dohodka je iz osnovne kmetijske in osnovne
gozdarske dejavnosti, se šteje tudi član kmečkega gospodinjstva, če sodeluje pri doseganju dohodka iz osnovne kmetijske
in osnovne gozdarske dejavnosti in če nima lastnih dohodkov
za preživljanje oziroma so ti manjši od posebne olajšave za
vzdrževanega družinskega člana, določene v 3. točki prvega
odstavka 114. člena tega zakona, in pod pogojem, da njegov
otrok, zakonec, starši ali posvojitelji zanj ne uveljavljajo posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. V takem
primeru se kot vzdrževani družinski član zavezanca šteje tudi
otrok člana kmečkega gospodinjstva, ki se po tem odstavku
šteje za vzdrževanega družinskega člana. Za otroka po tem
odstavku se šteje otrok, kot je določen v drugem do osmem
odstavku tega člena. Za lastne dohodke iz prvega stavka tega
člena se štejejo vsi dohodki po tem zakonu.
(11) Za vzdrževanega družinskega člana po tem členu se
šteje oseba, ki izpolnjuje v prejšnjih odstavkih tega člena določene pogoje in ima prijavljeno bivališče v Sloveniji, je državljan
Slovenije oziroma države članice EU ali je rezident države, s
katero ima Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, ki omogoča izmenjavo
informacij zaradi izvajanja domače zakonodaje.

Uradni list Republike Slovenije
118. člen
(uskladitev olajšav)
(1) Zneski olajšav, določeni v 111. členu, prvem in drugemu odstavku 112. člena, petem odstavku 113. člena, prvem in
drugem odstavku 114. člena ter v prvem odstavku 117. člena
tega zakona, se enkrat letno uskladijo s koeficientom rasti cen
življenjskih potrebščin v Sloveniji za mesec november tekočega
leta v primerjavi z mesecem novembrom prejšnjega leta, po
podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.
(2) Zneske iz prvega odstavka tega člena določi minister,
pristojen za finance, najpozneje v decembru tekočega leta za
naslednje leto.
3. Odmera dohodnine
119. člen
(odmera dohodnine)
(1) Letna davčna osnova iz 109. člena tega zakona,
zmanjšana za zneske olajšav iz 111. člena, prvega in drugega
odstavka 112. člena, 113. člena, prvega in drugega odstavka
114. člena in 117. člena tega zakona, je neto letna davčna
osnova.
(2) Dohodnina se odmeri od neto letne davčne osnove po
stopnjah iz 122. člena tega zakona.
120. člen

116. člen

(povprečenje)

(olajšave za rezidente držav članic EU oziroma EGP)

(1) Ne glede na drugi odstavek 119. člena tega zakona,
se zavezancu, ki je prejel dohodek iz delovnega razmerja na
podlagi sodne odločbe za preteklo leto ali več preteklih let (v
nadaljnjem besedilu tega odstavka: dohodek iz preteklih let),
dohodnina odmeri od neto letne davčne osnove – ki vključuje
tudi dohodek iz preteklih let – po posebej izračunani povprečni
individualni stopnji zavezanca (v nadaljnjem besedilu: povprečna stopnja). Povprečna stopnja se izračuna ob upoštevanju stopenj dohodnine iz 122. člena tega zakona in letne
davčne osnove iz 109. člena tega zakona, ki se zmanjša za
80% davčne osnove od dohodka iz preteklih let ter za zneske
olajšav iz 111. člena, prvega in drugega odstavka 112. člena,
113. člena, prvega in drugega odstavka 114. člena in 117. člena
tega zakona.
(2) Ne glede na drugi odstavek 119. člena tega zakona,
se zavezancu, ki je dosegel dohodek iz dejavnosti iz drugega
odstavka 47. člena tega zakona, dohodnina odmeri od neto
letne davčne osnove – ki vključuje tudi dohodke iz dejavnosti iz
drugega odstavka 47. člena – po posebej izračunani povprečni
stopnji. Povprečna stopnja se izračuna ob upoštevanju stopenj
dohodnine iz 122. člena tega zakona in letne davčne osnove iz
109. člena tega zakona, v katero se všteva le sorazmerni del
davčne osnove, vključno s povečanji in zmanjšanji ter davčnimi olajšavami, od dohodka iz dejavnosti iz drugega odstavka
47. člena tega zakona na člana kmečkega gospodinjstva, ki je
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan iz naslova kmetijske in dopolnilne dejavnosti, ter zmanjša za zneske olajšav iz
111. člena, prvega in drugega odstavka 112. člena, 113. člena,
prvega in drugega odstavka 114. člena in 117. člena tega zakona. Sorazmerni del dohodka iz dejavnosti iz drugega odstavka
47. člena se ugotovi tako, da se ta dohodek razdeli na toliko
delov, kolikor je članov kmečkega gospodinjstva zavezanca,
ki so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani iz naslova
kmetijske in dopolnilne dejavnosti.
(3) Ne glede na drugi odstavek 119. člena tega zakona,
se zavezancu, ki je prejel dohodek iz oddajanje premoženja v
najem iz 75. člena tega zakona kot nadomestilo za služnost ali
zaradi nemožnosti uporabe premoženja, ki se izplača za več
let (v nadaljnjem besedilu tega odstavka: večletni dohodek),
dohodnina odmeri od neto letne davčne osnove – ki vključuje
tudi večletni dohodek – po posebej izračunani povprečni stopnji. Povprečna stopnja se izračuna ob upoštevanju stopenj
dohodnine iz 122. člena tega zakona in letne davčne osnove iz

Fizična oseba, ki je rezident države članice EU oziroma
EGP, ki ni Slovenija, in v Sloveniji dosega dohodke iz zaposlitve, dohodke iz dejavnosti, dohodke iz osnovne kmetijske
in osnovne gozdarske dejavnosti, dohodke iz oddajanja premoženja v najem in prenosa premoženjske pravice ter druge
dohodke, lahko uveljavlja olajšave, določene v 111., 112. in
114. členu tega zakona, če z dokazili dokaže, da znašajo
navedeni dohodki, doseženi v Sloveniji, najmanj 90% njenega
celotnega obdavčljivega dohodka v davčnem letu, in če dokaže, da so v državi njenega rezidentstva dohodki, doseženi v
Sloveniji, izvzeti iz obdavčitve ali so neobdavčeni.
117. člen
(olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje)
(1) Letna davčna osnova zavezanca, ki je rezident, se
lahko zmanjša za znesek premije prostovoljnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja, ki jo je plačal zavezanec zase
izvajalcu pokojninskega načrta s sedežem v Sloveniji ali v
drugi državi članici EU, po pokojninskem načrtu, ki je odobren
in vpisan v poseben register v skladu s predpisi, ki urejajo prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar največ do zneska, ki je enak 24% obveznih prispevkov za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovanca, oziroma
5,844% pokojnine zavarovanca in ne več kot 2.390 eurov letno.
Glede uskladitve premije in načina objave usklajenih zneskov
premije, se uporablja 118. člen tega zakona.
(2) Če plačujeta premijo prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja delodajalec in delojemalec, se pri določitvi višine premije, za katero se priznava olajšava, upošteva
skupni znesek vplačanih premij.
(3) Če v primeru iz drugega odstavka tega člena skupni
znesek vplačanih premij presega znesek iz prvega odstavka
tega člena, lahko zavezanec uveljavlja olajšavo samo od tistega dela vplačane premije, ki je enaka razliki med zneskom
iz prvega odstavka tega člena in premijo, ki jo je zanj vplačal
delodajalec.
(4) Določbe prejšnjih odstavkov se uporabljajo tudi kadar je zavezanec istočasno vključen v pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja in v pokojninski načrt individualnega
zavarovanja.
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109. člena tega zakona, ki se zmanjša za 80% davčne osnove
od večletnega dohodka ter za zneske olajšav iz 111. člena,
prvega in drugega odstavka 112. člena, 113. člena, prvega in
drugega odstavka 114. člena in 117. člena tega zakona.
121. člen
(olajšave in lestvica za zavezanca, ki je rezident
za del davčnega leta)
Pri odmeri dohodnine za davčno leto, v katerem je fizična
oseba postala ali prenehala biti rezident, se davčne olajšave
in lestvica iz 122. člena tega zakona upoštevajo sorazmerno
obdobju, ki se šteje za obdobje, v katerem je fizična oseba bila
rezident.
V. STOPNJE DOHODNINE OD DOHODKOV, KI SE
VŠTEVAJO V LETNO DAVČNO OSNOVO
122. člen
(stopnje dohodnine)
(1) Stopnje dohodnine za davčno leto so:
če znaša neto letna
davčna osnova
v eurih
nad
do
6.800
6.800
13.600
13.600

znaša dohodnina
v eurih

1.088
2.924

+
+

16%
27% nad 6.800
41% nad 13.600

(2) Zneski neto letnih davčnih osnov iz prvega odstavka
tega člena se enkrat letno uskladijo s koeficientom rasti cen
življenjskih potrebščin v Sloveniji za mesec november tekočega
leta v primerjavi z mesecem novembrom prejšnjega leta, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije; temu ustrezno
se zneski dohodnine izračunajo.
(3) Zneske iz drugega odstavka tega člena določi minister,
pristojen za finance, najpozneje v decembru tekočega leta za
naslednje leto.
VI. OBVEZNOST PLAČEVANJA DOHODNINE
OD DOHODKOV, KI SE VŠTEVAJO
V LETNO DAVČNO OSNOVO
123. člen
(odmera in poračun dohodnine na letni ravni)
(1) Od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo,
dohodnino na letni ravni za zavezanca odmeri davčni organ
na podlagi napovedi, ki jo vloži zavezanec. Odmera in poračun
dohodnine se za posamezno davčno leto opravita po preteku
leta, z odločbo davčnega organa, v rokih in na način, določen
s tem zakonom in zakonom, ki ureja davčni postopek.
(2) Od dohodnine, odmerjene zavezancu za posamezno
davčno leto od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo,
se odšteje med letom plačana dohodnina od teh dohodkov.
(3) Med letom plačana dohodnina se šteje za akontacijo
dohodnine.
(4) Če je znesek odmerjene dohodnine na letni ravni
večji od zneska med letom plačane akontacije dohodnine, zavezanec doplača razliko dohodnine. Če je znesek odmerjene
dohodnine na letni ravni manjši od zneska med letom plačane
akontacije dohodnine, se zavezancu razlika dohodnine vrne.
124. člen
(plačevanje akontacije dohodnine)
(1) Od dohodkov zavezanca, določenih s tem zakonom,
se med letom plačuje akontacija dohodnine, če ni s tem zakonom ali z zakonom, ki ureja davčni postopek drugače določeno.
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(2) Akontacija dohodnine se izračuna in plača v rokih in
na način, določen s tem zakonom in z zakonom, ki ureja davčni
postopek.
(3) Akontacija dohodnine se zavezancu, rezidentu, odšteje od dohodnine, odmerjene za posamezno davčno leto.
(4) Akontacija dohodnine se zavezancu, nerezidentu, šteje kot dokončen davek.
(5) Ne glede na četrti odstavek tega člena, se zavezancu,
rezidentu države članice EU, ki izpolnjuje pogoje iz 116. člena
tega zakona, akontacija dohodnine odšteje od dohodnine, odmerjene od dohodkov, doseženih v Sloveniji, za posamezno
davčno leto.
125. člen
(izračun akontacije dohodnine)
(1) Izračun akontacije dohodnine se opravi z davčnim
obračunom ali z odmero akontacije dohodnine.
(2) Izračun akontacije dohodnine se opravi na podlagi
davčnega obračuna z davčnim odtegljajem ali na podlagi obračuna, ki ga opravi zavezanec sam. Izračun akontacije dohodnine z davčnim odtegljajem je zavezan opraviti plačnik davka.
(3) Plačnik davka je oseba, ki izplačuje dohodke, obdavčljive po tem zakonu, če ni z zakonom, ki ureja davčni postopek, drugače določeno.
(4) Izračun akontacije dohodnine z odmero opravi davčni
organ na podlagi napovedi zavezanca ali na podlagi podatkov
o katastrskem dohodku kmetijskih in gozdnih zemljišč, če ni z
zakonom drugače določeno.
126. člen
(plačilo akontacije dohodnine)
(1) Plačilo akontacije dohodnine se opravi na podlagi
davčnega obračuna ali odmere akontacije dohodnine.
(2) Plačilo akontacije dohodnine se opravi na podlagi
davčnega obračuna z davčnim odtegljajem ali na podlagi obračuna, ki ga opravi zavezanec sam. Plačilo akontacije dohodnine z davčnim odtegljajem je zavezan opraviti plačnik davka.
(3) Zavezanec za plačilo akontacije dohodnine na podlagi
odločbe o odmeri akontacije dohodnine je zavezanec sam.
(4) Način izračuna in plačila akontacije dohodnine od
posameznih vrst dohodkov, ki so predmet obdavčitve po tem
zakonu, je določen z zakonom, ki ureja davčni postopek.
VII. AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKOV,
KI SE VŠTEVAJO V LETNO DAVČNO OSNOVO –
OSNOVE IN STOPNJE
127. člen
(akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve)
(1) Akontacija dohodnine od dohodka iz zaposlitve se
izračuna in plača od dohodka iz zaposlitve od davčne osnove
iz 41. do 45. člena tega zakona.
(2) Od dohodka iz delovnega razmerja, doseženega pri
delodajalcu, pri katerem zavezanec dosega pretežni del dohodka iz delovnega razmerja (v nadaljnjem besedilu: glavni delodajalec), in od pokojnine, ki se izplačuje za mesečno obdobje,
se akontacija dohodnine izračuna tako, da se za posamezni
dohodek uporabijo stopnje dohodnine in lestvica iz 122. člena
tega zakona, preračunana na 1/12 leta.
(3) Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz
drugega odstavka tega člena, ki ga izplača glavni delodajalec, se upošteva 1/12 zneska olajšave iz prvega odstavka
111. člena, prvega in drugega odstavka 112. člena, petega
odstavka 113. člena in iz 114. člena tega zakona. Pri izračunu
akontacije dohodnine od dohodka iz drugega odstavka tega
člena, ki ga izplača glavni delodajalec, se upošteva tudi 1/12
zneska olajšave iz drugega odstavka 111. člena tega zakona,
če ta dohodek ne presega 1/12 dohodka iz drugega odstavka 111. člena tega zakona oziroma 1/12 zneska olajšave iz
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tretjega odstavka 111. člena tega zakona, če ta dohodek ne
presega 1/12 dohodka iz tretjega odstavka 111. člena tega zakona. Če zavezanec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije
dohodnine od dohodka iz drugega odstavka tega člena, ki ga
izplača glavni delodajalec, upošteva olajšava iz drugega oziroma tretjega odstavka 111. člena tega zakona, o tem obvesti
glavnega delodajalca. Pri izračunu akontacije dohodnine od
pokojnine, določene v drugem odstavku tega člena, se upošteva tudi olajšava iz tretjega odstavka 112. člena tega zakona.
Pri izračunu akontacije dohodnine od nadomestil iz obveznega
invalidskega zavarovanja, ki jih prejemajo delovni invalidi po
predpisih, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
ki jih za mesečno obdobje izplačuje Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije, se upošteva tudi olajšava iz
četrtega odstavka 112. člena tega zakona.
(4) Če se dohodek iz delovnega razmerja ali pokojnina,
ki se nanašata na mesečno obdobje, izplača v več delih, se ob
izplačilu zadnjega dela dohodka iz delovnega razmerja oziroma
pokojnine ugotovi višina mesečnega dohodka iz delovnega razmerja oziroma pokojnine in izvrši izračun akontacije dohodnine
ter poračun že plačane akontacije dohodnine od posameznih
delov dohodka iz delovnega razmerja oziroma pokojnine.
(5) Če se dohodek iz zaposlitve, ki se všteva v davčno
osnovo, izplača za več mesecev skupaj, se akontacija dohodnine izračuna od celotnega izplačila navedenega dohodka, po
povprečni stopnji dohodnine od enomesečnega dohodka. Za
ugotovitev povprečne stopnje dohodnine od enomesečnega
dohodka, se prejeti dohodek, ki se nanaša na več mesecev,
razdeli na toliko enakih delov, na kolikor mesecev se nanaša,
vendar ne več kot na 12 mesecev.
(6) Če delodajalec ni glavni delodajalec zaposlenega,
se akontacijo dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja
izračuna po stopnji 25% od davčne osnove iz prvega odstavka
tega člena in brez upoštevanja olajšav po tretjem odstavku
tega člena.
(7) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena, se
izračun akontacije dohodnine od nadomestila iz obveznega invalidskega zavarovanja, ki ga prejema delovni invalid po predpisih, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter od
polovice pokojnine, ki jo prejema upravičenec v skladu z drugim
odstavkom 178. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list RS, št. 104/05 – uradno prečiščeno
besedilo in 69/06), ki ju za mesečno obdobje izplačuje Zavod
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, opravi v
skladu s šestim odstavkom tega člena, če prejemnik navedenega dohodka hkrati prejema tudi plačo oziroma nadomestilo
plače. Pri izračunu akontacije dohodnine se upošteva olajšava
iz četrtega odstavka 112. člena tega zakona.
(8) Ne glede na sedmi odstavek tega člena, se lahko
akontacija dohodnine od nadomestila iz obveznega invalidskega zavarovanja, ki ga prejema delovni invalid po predpisih,
ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter od polovice pokojnine, ki jo prejema upravičenec v skladu z drugim
odstavkom 178. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list RS, št. 104/05 – uradno prečiščeno
besedilo in 69/06), izračuna in plača po znižani stopnji, vendar
ne nižji od 16%. Za znižano stopnjo akontacije dohodnine se
odloči zavezanec sam, o čemer mora obvestiti davčni organ in
izplačevalca dohodka, če oceni, da bo akontacija dohodnine
previsoka glede na pričakovano dohodnino na letni ravni.
(9) Akontacija dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja se izračuna in plača od davčne osnove iz
četrtega in petega odstavka 41. člena tega zakona po stopnji
25%.
(10) Ne glede na deveti odstavek tega člena se akontacija
dohodnine od dohodka verskega delavca ne plača, če se izračunava od dohodka, ki je enak znesku, ki zagotavlja socialno
varnost v Sloveniji.
(11) Ne glede na deveti odstavek tega člena, se akontacija dohodnine od dohodka rezidenta, ki glede starosti in statusa
izpolnjuje pogoje za priznanje olajšave iz tretjega odstavka
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113. člena tega zakona, za opravljeno začasno ali občasno
delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije ali Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ki opravlja dejavnost
posredovanja dela dijakom in študentom, v skladu s predpisi s
področja zaposlovanja, ne izračuna in ne plača, če posamezen
dohodek ne presega 400 eurov.
128. člen
(akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti)
(1) Akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti se za
davčno leto izračuna od davčne osnove, določene v III.3. poglavju tega zakona, vključno z zmanjšanjem in povečanjem
davčne osnove ter davčnimi olajšavami, upoštevaje davčne olajšave, določene v prvem, drugem in četrtem odstavku
113. člena tega zakona, in na podlagi stopenj dohodnine,
določenih v 122. členu tega zakona.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se pri izračunu
akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, lahko upošteva
olajšava iz 111. člena, prvega in drugega odstavka 114. člena
tega zakona, če zavezancu za posamezno davčno leto te olajšave niso bile upoštevane pri izračunu akontacije dohodnine
od dohodka iz zaposlitve, ki ga izplača glavni delodajalec, ali
je bilo na ta način upoštevanih manj kot 5/12 teh olajšav. V
primeru smrti zavezanca se zavezancu prizna sorazmerni del
olajšav do dneva smrti zavezanca v skladu s prejšnjim stavkom
tega odstavka.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se akontacija
dohodnine od dohodka iz dejavnosti za zavezanca, ki je dosegel dohodke iz dejavnosti iz drugega odstavka 47. člena tega
zakona, lahko izračuna po posebej izračunani povprečni stopnji
akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Povprečna stopnja akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti se izračuna
ob upoštevanju stopenj dohodnine iz 122. člena tega zakona,
sorazmernega dela davčne osnove od dohodka iz dejavnosti
iz drugega odstavka 47. člena tega zakona, določene v III.3.
poglavju tega zakona, vključno z zmanjšanjem in povečanjem
davčne osnove ter davčnimi olajšavami (v nadaljnjem besedilu
tega odstavka: davčna osnova), na člana kmečkega gospodinjstva, ki je obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan iz
naslova kmetijske in dopolnilne dejavnosti, in ob upoštevanju
drugega odstavka tega člena. Sorazmerni del davčne osnove
od dohodka iz dejavnosti iz drugega odstavka 47. člena tega
zakona se ugotovi tako, da se davčna osnova razdeli na toliko
delov, kolikor je članov kmečkega gospodinjstva zavezanca,
ki so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani iz naslova
kmetijske in dopolnilne dejavnosti.
(4) Predhodna akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti se za davčno leto določi v višini akontacije dohodnine
od dohodka iz dejavnosti po zadnjem obračunu akontacije
dohodnine, če ni z zakonom drugače določeno. Predhodna
akontacija dohodnine se plačuje v rokih in na način, določen z
zakonom, ki ureja davčni postopek.
(5) Predhodna akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti in davčni odtegljaj iz 68. člena tega zakona se odštejeta od akontacije dohodnine iz prvega, drugega in tretjega
odstavka tega člena. Morebitna vračila in doplačila akontacije
dohodnine se plačujejo v rokih in na način, določen z zakonom,
ki ureja davčni postopek.
(6) Ne glede na prvi do peti odstavek tega člena, se
akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti za zavezance
iz tretjega, četrtega, šestega in sedmega odstavka 48. člena
tega zakona izračuna in plača od davčne osnove iz tretjega,
četrtega, šestega in sedmega odstavka 48. člena tega zakona
po stopnji 25%. Pri izračunu akontacije se lahko upošteva olajšava iz prvega, drugega in četrtega odstavka 113. člena tega
zakona, če zavezanec oceni, da bo v davčnem letu izpolnil
pogoje za olajšavo.
(7) Ne glede na šesti odstavek tega člena, se za zavezance iz šestega odstavka tega člena akontacija dohodnine lahko
izračuna in plača po znižani stopnji, vendar ne nižji od 10%, če
zavezanec plačuje obvezne prispevke za socialno varnost iz
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naslova opravljanja dejavnosti. Za znižano stopnjo akontacije
dohodnine od dohodka iz dejavnosti se odloči zavezanec sam,
o čemer mora obvestiti davčni organ in izplačevalca dohodka,
če oceni, da bo akontacija dohodnine previsoka glede na pričakovano dohodnino na letni ravni.
129. člen
(akontacije dohodnine od dohodka iz osnovne kmetijske
in osnovne gozdarske dejavnosti)
(1) Akontacija dohodnine od katastrskega dohodka in
od pavšalne ocene dohodka za panje se izračuna in plača po
stopnji:
1. 10% od davčne osnove, če je skupni znesek katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka za panje na posameznega zavezanca enak ali večji od 10% povprečne plače v
Sloveniji za preteklo leto,
2. 0% od davčne osnove, če je skupni znesek katastrskega dohodka ali pavšalne ocene dohodna za panje na posameznega zavezanca manjši od 10% povprečne plače v Sloveniji
za preteklo leto.
(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena,
se od katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka za
panje, ki ga doseže nerezident, izračuna in plača akontacija
dohodnine po stopnji 16%.
130. člen
(akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja
v najem in iz prenosa premoženjske pravice)
(1) Akontacija dohodnine od dohodkov iz oddajanja nepremičnin in premičnin v najem se izračuna in plača v višini
25% od davčne osnove, ugotovljene v skladu s 77. členom
tega zakona.
(2) Akontacija dohodnine od dohodkov iz prenosa premoženjske pravice se izračuna in plača v višini 25% od davčne
osnove, ugotovljene v skladu z 79. členom tega zakona.
131. člen
(akontacija dohodnine od drugih dohodkov)
(1) Akontacija dohodnine od drugih dohodkov se izračuna
in plača po stopnji 25% od davčne osnove iz drugega odstavka
106. člena in iz 108. člena tega zakona.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se akontacija
dohodnine od drugega dohodka, ki se prejema redno za mesečno obdobje, izračuna tako, da se za posamezni dohodek
uporabijo stopnje dohodnine in lestvica iz 122. člena tega
zakona, preračunana na 1/12 leta, in se upošteva 1/12 zneska
olajšave iz 111. člena, prvega in drugega odstavka 112. člena in
iz 114. člena tega zakona, pod pogojem, da zavezanec ne prejema drugega dohodka, od katerega se akontacija dohodnine
izračunava na način, kot je določeno v tem stavku. Za takšen
način izračuna akontacije dohodnine od drugih dohodkov se
odloči zavezanec sam, o čemer mora obvestiti davčni organ in
izplačevalca dohodka.
(3) Pri izračunu akontacije dohodnine od priznavalnine po
zakonu o republiških priznavalninah in zakonu o uresničevanju
javnega interesa na področju kulture, ki jo za mesečno obdobje izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije, se upošteva osebna olajšava iz petega odstavka
112. člena tega zakona.
VIII. STOPNJA DOHODNINE IN OBVEZNOST PLAČEVANJA
DOHODNINE OD DOHODKA IZ KAPITALA
132. člen
(stopnja dohodnine od dohodka iz kapitala)
(1) Od dohodka iz kapitala se dohodnina izračuna in plača od davčne osnove, ugotovljene v skladu z določbami III.6.
poglavja tega zakona, po stopnji 20% in se šteje kot dokončen
davek.

Št.

51 / 28. 6. 2010 /

Stran

7587

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se stopnja dohodnine od dobička iz kapitala znižuje vsakih pet let imetništva
kapitala in znaša po dopolnjenih:
1. petih letih imetništva kapitala: 15%,
2. desetih letih imetništva kapitala: 10%,
3. 15 letih imetništva kapitala: 5%.
133. člen
(oprostitev dohodnine od obresti, ki jih doseže rezident,
na denarne depozite pri bankah in hranilnicah)
Seštevek davčnih osnov od obresti, ki jih doseže rezident,
na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v
skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih
držav članic EU, se zmanjša za 1.000 eurov.
134. člen
(izračun in plačilo dohodnine od obresti in dividend)
(1) Dohodnina od obresti in dividend se izračuna in plača
v rokih in na način, določen s tem zakonom in z zakonom, ki
ureja davčni postopek.
(2) Izračun dohodnine od obresti in dividend se opravi na
podlagi davčnega obračuna z davčnim odtegljajem ali odmero
dohodnine. Izračun dohodnine z davčnim odtegljajem je zavezan opraviti plačnik davka, kot je določen v tretjem odstavku
125. člena tega zakona. Izračun dohodnine z odmero opravi
davčni organ na podlagi napovedi zavezanca.
(3) Plačilo dohodnine od obresti in dividend se opravi na
podlagi davčnega obračuna z davčnim odtegljajem ali odmere
dohodnine. Plačilo dohodnine z davčnim odtegljajem je zavezan opraviti plačnik davka. Zavezanec za plačilo dohodnine na
podlagi odločbe o odmeri dohodnine je zavezanec sam.
(4) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena, se dohodnina od obresti, ki jih doseže rezident, na denarne depozite
pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v
Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU,
izračuna in plača na letni ravni.
(5) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena izračun
dohodnine od obresti na vrednostne papirje, katerih izdajateljica je Republika Slovenija in so izdani na podlagi zakona, ki
ureja javne finance, opravi davčni organ na podlagi napovedi
zavezanca. Zavezanec za plačilo dohodnine na podlagi odločbe o odmeri dohodnine je zavezanec sam.
(6) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena, izračun
dohodnine od obresti na dolžniške vrednostne papirje, ki jih
izda gospodarska družba, ki je ustanovljena v skladu s predpisi
v Sloveniji, če:
1. ne vsebujejo opcije zamenjave za lastniški vrednostni
papir (oziroma ne vsebujejo opcije imetnikov, z uresničitvijo
katere dosežejo zamenjavo za lastniški vrednostni papir, če je
izdajatelj dolžniškega vrednostnega papirja banka), in
2. so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu ali se z
njimi trguje v večstranskem sistemu trgovanja v državi članici
EU ali OECD,
razen v primeru dolžniških vrednostnih papirjev, ki so izdani
za plačilo odškodnin v skladu z zakonom, ki ureja denacionalizacijo, opravi davčni organ na podlagi napovedi zavezanca.
Zavezanec za plačilo dohodnine na podlagi odločbe o odmeri
dohodnine je zavezanec sam.
135. člen
(izračun in plačilo dohodnine od dobička iz kapitala)
(1) Dohodnina od dobička iz kapitala se izračuna in plača
v rokih in na način, določen s tem zakonom in z zakonom, ki
ureja davčni postopek.
(2) Izračun dohodnine od dobička iz kapitala se opravi z
odmero dohodnine. Izračun dohodnine z odmero opravi davčni
organ na podlagi napovedi zavezanca.
(3) Plačilo dohodnine od dobička iz kapitala se opravi na
podlagi odmere dohodnine. Zavezanec za plačilo dohodnine na
podlagi odločbe o odmeri dohodnine je zavezanec sam.
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(4) Od dohodnine, odmerjene zavezancu za posamezno
davčno leto od dobička iz kapitala, se odšteje med letom plačana dohodnina od dobička iz kapitala. Med letom plačana
dohodnina se šteje za akontacijo dohodnine.
(5) Akontacija dohodnine od dobička iz kapitala se izračuna in plača, če je tako določeno z zakonom, ki ureja davčni
postopek. Akontacija dohodnine od dobička iz kapitala se izračuna in plača od davčne osnove iz 97. člena tega zakona.
(6) Če je znesek dohodnine od dobička iz kapitala, odmerjene v davčnem letu, večji od zneska med letom plačane
akontacije dohodnine od dobička iz kapitala, zavezanec doplača razliko dohodnine. Če je znesek dohodnine, odmerjene
v davčnem letu, manjši od zneska akontacije med letom plačane dohodnine od dobička iz kapitala, se zavezancu razlika
dohodnine vrne.
IX. ODPRAVA DVOJNEGA OBDAVČENJA DOHODKOV
REZIDENTA Z VIROM IZVEN SLOVENIJE
136. člen
(odbitek dohodnine)
(1) Rezident lahko od dohodnine, odmerjene po tem zakonu, odšteje znesek ustreznega dela dohodnine (v nadaljnjem
besedilu: odbitek), ki jo je plačal od dohodkov z virom izven
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: tuji dohodki), vključenih v
njegovo osnovo za dohodnino.
(2) Za tuje dohodke iz prvega odstavka tega člena se
štejejo dohodki, ki se v skladu z določbami iz II.2. poglavja tega
zakona ne morejo šteti za dohodek, ki ima svoj vir v Sloveniji.
(3) Za tuje dohodke iz prvega odstavka tega člena se štejejo tudi dohodki, ki imajo svoj vir v Sloveniji v skladu z določbami iz II.2. poglavja tega zakona, a so obdavčeni tudi v drugi
državi, če Slovenija s to državo nima sklenjene mednarodne
pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka.
(4) Za tuje dohodke iz prvega odstavka tega člena se
štejejo tudi dohodki, prejeti v zvezi z opravljanjem funkcije
poslanca Evropskega parlamenta. Za dohodnino iz prvega
odstavka tega člena, ki se odšteje od dohodnine, odmerjene
po tem zakonu, se šteje davek, ki ga je rezident plačal Evropski
skupnosti od teh dohodkov, vključenih v njegovo osnovo za
dohodnino.
137. člen
(omejitev odbitka dohodnine)
(1) Odbitek dohodnine od tujih dohodkov po prvem odstavku 136. člena tega zakona ne sme preseči nižjega od:
1. zneska dohodnine od tujih dohodkov, ki je bil dokončen
in dejansko plačan, ali
2. zneska dohodnine, ki bi ga bilo treba plačati po tem
zakonu od tujih dohodkov, če odbitek ne bi bil možen.
(2) Če ima Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o
izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka z drugo državo, se
za dokončen tuji davek na dohodke iz te države šteje znesek
tujega davka po stopnji, določeni v mednarodni pogodbi.
(3) Če je znesek iz 1. točke prvega odstavka tega člena
višji od zneska iz 2. točke prvega odstavka tega člena, se razlika ne more uveljavljati kot odbitek v naslednjih ali preteklih
davčnih obdobjih.
138. člen
(dokazila)
(1) Zavezanec, ki uveljavlja odbitek dohodnine po
136. členu tega zakona, je dolžan davčnemu organu predložiti
ustrezna dokazila glede davčne obveznosti izven Slovenije,
zlasti znesek dohodnine, plačane od tujih dohodkov, osnovo
za plačilo dohodnine ter dokazilo, da je bil znesek dohodnine
dokončen in dejansko plačan.
(2) Način predložitve dokazil in njihova ustreznost je določena z zakonom, ki ureja davčni postopek.
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139. člen
(sprememba odbitka)
Če se zaradi sprememb, zlasti vračil tujega davka, spremeni odbitek, mora zavezanec v obdobju, ko je do spremembe
prišlo, povečati dohodnino za znesek, ki je enak razliki med
priznanim odbitkom in odbitkom, ki bi bil mogoč, če bi se sprememba upoštevala.
140. člen
(nižji odbitek)
Če je znesek dohodnine, pred zmanjšanjem za odbitke
po tem poglavju, nižji od odbitkov po tem poglavju, znesek
odbitkov ne more preseči zneska dohodnine. Odbitki, ki presegajo znesek dohodnine, se ne morejo uveljavljati kot odbitki v
prihodnjih ali preteklih davčnih letih.
141. člen
(polni odbitek)
Ne glede na 137. člen tega zakona lahko rezident od
dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodka od prihrankov, ki ga določa Direktiva Sveta 2003/48/ES z dne 3. junija
2003 o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil
obresti (UL L št. 157 z dne 26. 6. 2003, str. 38) in ki je obdavčen v drugi državi članici Evropske unije po 1. juliju 2005 na
podlagi navedene direktive, odšteje znesek ustreznega dela
take dohodnine, ki jo je plačal v tej državi. Kadar znesek tako
plačane dohodnine v drugi državi članici Evropske unije presega dohodnino, odmerjeno od teh dohodkov po tem zakonu,
se razlika rezidentu povrne. Če je bil dohodek od prihrankov
rezidenta v drugi državi članici Evropske unije obdavčen še s
katerokoli drugo obliko davčnega odtegljaja, se tak odtegljaj ob
upoštevanju drugih določb tega poglavja zakona odšteje, preden se odšteje dohodnina, ki je plačana v tej državi na podlagi
navedene direktive.
X. NAMENITEV DELA DOHODNINE
142. člen
(namenitev dela dohodnine za donacije)
(1) Rezident lahko zahteva, da se do 0,5% dohodnine,
odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno
davčno osnovo, nameni za financiranje splošno‑koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih
sindikatov.
(2) Za splošno‑koristne namene po tem členu se štejejo
humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih pravic),
nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski,
dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni,
ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so
po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih
dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona, zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da
je njihova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna. Za
rezidente iz prejšnjega stavka se ne štejejo rezidenti pravne
osebe, ki so jih ustanovile ali katerih člani so pravne osebe
javnega prava.
(3) Vlada določi podrobnejši način izvajanja prvega odstavka tega člena in objavlja seznam upravičencev do donacij
po tem členu.
XI. POSEBNA DOLOČBA
143. člen
(podrobnejši predpisi)
Podrobnejše predpise o izvajanju tega zakona lahko izda
minister, pristojen za finance.
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Zakon o dohodnini – ZDoh‑2 (Uradni list RS, št. 117/06)
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

(pokrivanje izgub)

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Določbe 60. člena tega zakona se lahko uporabljajo tudi
za pokrivanje izgub iz davčnih obdobij 2000 do 2005.

144. člen
(davčna osnova od dohodka iz kmetijske dejavnosti)
(1) Zavezanec, ki je ugotavljal davčno osnovo v skladu
s petim in šestim odstavkom 35. člena Zakona o dohodnini
(Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZDoh‑1) se šteje za zavezanca iz drugega
odstavka 47. člena tega zakona.
(2) Za zavezanca iz prvega odstavka tega člena ni potrebna priglasitev v skladu z drugim odstavkom 47. člena tega
zakona.
145. člen
(ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem
normiranih odhodkov)
Zavezanec zahteva upoštevanje normiranih odhodkov
pri ugotavljanju davčne osnove v skladu s tretjim in šestim odstavkom 48. člena tega zakona za davčno leto 2007 v 30 dneh
po uveljavitvi tega zakona. Davčni organ izda potrdilo o ugotavljanju davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov
najpozneje v 15 dneh po prejetju zahtevka.
146. člen
(prenehanje opravljanja dejavnosti)
(1) Ne glede na prvi stavek prvega odstavka 51. člena
tega zakona, se ob prenehanju opravljanja dejavnosti za prihodek ne šteje prihodek, dosežen z odtujitvijo nepremičnine
s prenosom iz podjetja zavezanca v njegovo gospodinjstvo,
pridobljene v podjetje pred 1. januarjem 2005, pod pogojem,
da ne gre za nepremičnine iz drugega stavka prvega odstavka
51. člena tega zakona ali za nepremičnine, ki se s prenehanjem
dejavnosti prenašajo na drug subjekt v skladu s četrtim odstavkom 51. člena tega zakona.
(2) Ne glede na peti odstavek 98. člena tega zakona, se
v primerih iz prvega odstavka tega člena za nabavno vrednost
kapitala ob pridobitvi šteje knjigovodska vrednost nepremičnine
na dan prenehanja opravljanja dejavnosti.
147. člen
(uporaba določb zakona o dohodnini v zvezi z olajšavami)
(1) Določbe drugega in tretjega odstavka 47. člena in drugega odstavka 48. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS,
št. 71/93, 2/94 – popr., 7/95, 14/96 – odločba US in 44/96 – v
nadaljnjem besedilu: ZDoh), se za davčne olajšave, uveljavljene po teh členih, uporabljajo do poteka rokov po teh členih.
(2) Določbe tretjega do šestega odstavka 47. člena
ZDoh‑1, se za davčne olajšave, uveljavljene po tem členu,
uporabljajo do poteka rokov po tem členu.
(3) Določbe prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 48. člena ZDoh‑1 se za zavezanca, ki je začel uveljavljati
olajšavo po prvem in drugem odstavku 48. člena ZDoh‑1 uporabljajo do poteka obdobja 12 mesecev iz tretjega odstavka
48. člena ZDoh‑1 oziroma do poteka rokov po četrtem odstavku
48. člena ZDoh‑1.
(4) Zavezancu, novemu zasebniku oziroma pravni osebi,
ki pri prenehanju opravljanja dejavnosti zavezanca uveljavlja
davčno obravnavo po četrtem odstavku 51. člena tega zakona,
se olajšave, uveljavljene po 47. in 48. členu ZDoh in po 47. in
48. členu ZDoh‑1, obravnavajo pod pogoji, kot bi veljali, če do
prenehanja opravljanja dejavnosti ne bi prišlo.
(5) Določbe drugega odstavka 25. člena ter 26., 29.,
30., 31. in 34. člena ZDoh in določbe 61., 62. in 63. člena
ZDoh‑1, se za oprostitve, znižanja in olajšave, uveljavljene po
teh členih, upoštevajo do poteka roka iz teh členov, oziroma za
posamezne oprostitve smiselno upoštevajo do poteka rokov,
določenih v 73. členu tega zakona.

148. člen

149. člen
(uporaba 81. člena tega zakona)
(1) Ne glede na 81. člen tega zakona, se obresti, razen
obresti na posojila, dana fizičnim in pravnim osebam, obračunane do 1. januarja 2005, ne obdavčujejo.
(2) Ne glede na 81. člen tega zakona, se dohodek, dosežen na podlagi življenjskega zavarovanja, sklenjenega pred
1. januarjem 2005, ne obdavčuje.
150. člen
(predpis o sledljivosti prehodov med podskladi)
Minister, pristojen za finance, predpiše način sledljivosti
prehodov med podskladi iz 100. člena tega zakona v šestih
mesecih po uveljavitvi zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, ki dopušča ustanovitev krovnih vzajemnih
skladov.
151. člen
(obdavčitev obresti v letu 2007)
Ne glede na prvi odstavek 132. člena tega zakona, se
obresti v letu 2007 obdavčujejo po stopnji 15%.
152. člen – upoštevan ZDoh-2A
(uporaba 98. člena tega zakona)
(1) Ne glede na 98. člen tega zakona, se za nabavno
vrednost investicijskega kupona, ki je bil pridobljen pred 1. januarjem 2003, šteje vrednost na dan 1. januarja 2006.
(2) Ne glede na 98. člen tega zakona, se v primeru, ko
je imetnik investicijski kupon pridobil z zamenjavo delnic pooblaščene investicijske družbe, ali delnic investicijske družbe,
ki je nastala iz pooblaščene investicijske družbe, v postopku
obveznega preoblikovanja pooblaščene investicijske družbe ali
investicijske družbe, ki je nastala iz pooblaščene investicijske
družbe, v vzajemni sklad, ali v postopku obvezne oddelitve dela
sredstev pooblaščene investicijske družbe v vzajemni sklad, in
sicer v roku in po predpisih, ki urejajo to področje, šteje, da je
nabavna vrednost investicijskega kupona enaka vrednosti, ki
se določi na podlagi nabavne vrednosti delnic pooblaščene investicijske družbe ali investicijske družbe pred preoblikovanjem
oziroma pred oddelitvijo dela sredstev, upoštevaje veljavno
menjalno razmerje v času zamenjave delnic pooblaščene investicijske družbe ali investicijske družbe za investicijske kupone
vzajemnega sklada.
(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena, se v primeru,
ko je bila delnica pooblaščene investicijske družbe ali investicijske družbe, ki je nastala iz pooblaščene investicijske družbe,
pridobljena na sekundarnem trgu pred 1. januarjem 2003, za
nabavno vrednost delnic pred preoblikovanjem oziroma pred
oddelitvijo dela sredstev šteje primerljiva tržna cena delnic na
dan 1. januarja 2006.
(4) Ne glede na 98. člen tega zakona, se za nabavno vrednost vrednostnih papirjev in deležev iz 2. točke 93. člena tega
zakona, ki so bili pridobljeni pred 1. januarjem 2003, šteje tržna
vrednost na dan 1. januarja 2006, ki jo zavezanec dokazuje z
ustreznimi dokazili, če teh dokazil ni, pa se upošteva knjigovodska vrednost na dan 1. januarja 2006. Če je dejanska nabavna
vrednost takih vrednostnih papirjev in deležev, ki jo zavezanec
dokazuje z ustreznimi dokazili, višja od tržne vrednosti oziroma
knjigovodske vrednosti na dan 1. januarja 2006, se upošteva
dejanska nabavna vrednost.
(5) Ne glede na četrti odstavek 98. člena tega zakona, se
v primeru, kadar zavezanec odsvoji delnico oziroma delež, ki jo
je pridobil ob povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe
v letih 2005 ali 2006 in je bilo tako povečanje obdavčeno kot
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dividenda, za nabavno vrednost tako pridobljene delnice ali
pridobljenega oziroma povečanega deleža šteje nominalna
vrednost delnice ali pridobljenega oziroma povečanega deleža
ob preoblikovanju.
153. člen
(uporaba 93. člena tega zakona)
Ne glede na 1. točko 93. člena tega zakona, se dobiček,
dosežen z odsvojitvijo nepremičnine, pridobljene pred 1. januarjem 2002, ne obdavčuje.
154. člen
(prehodno obdobje za določitev katastrskega dohodka
in pavšalne davčne osnove za panj)
(1) Ne glede na prvi odstavek 71. člena tega zakona, se
do ureditve novega sistema ugotavljanja katastrskega dohodka
davčna osnova iz prvega odstavka 71. člena ugotovi kot katastrski dohodek, ugotovljen na podlagi Zakona o ugotavljanju
katastrskega dohodka (Uradni list SRS, št. 23/76 in 24/88; Uradni list RS, št. 110/99 in 73/04), povečan za povprečni znesek
subvencij na hektar površine kmetijskih in gozdnih zemljišč.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se do ureditve
novega sistema ugotavljanja katastrskega dohodka katastrski
dohodek za plantažne sadovnjake pod oljčnimi nasadi ugotovi
kot katastrski dohodek plantažnega sadovnjaka, ugotovljen na
podlagi Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (Uradni
list SRS, št. 23/76 in 24/88; Uradni list RS, št. 110/99 in 73/04),
povečan za dvainpolkrat ter za povprečni znesek subvencij na
hektar površine kmetijskih zemljišč.
(3) Ne glede na tretji odstavek 71. člena tega zakona, se
do ureditve novega sistema ugotavljanja katastrskega dohodka
pavšalna davčna osnova na panj iz tretjega odstavka 71. člena
določi v višini 14 eurov na panj, ki se jim prišteje povprečni
znesek subvencij na panj.
(4) Del pavšalne ocene dohodka, ki se določa v znesku
na panj, se v letih, ko se odkupna cena medu, ugotovljena na
podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije, za
preteklo leto spremeni za več kot 15%, valorizira z ugotovljenim
indeksom spremembe odkupne cene medu za preteklo leto.
Nov znesek pavšalne davčne osnove ugotovi minister, pristojen
za finance, na dan 30. junija leta, za katero se dohodek ugotavlja in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(5) Kot znesek subvencij se upošteva seštevek plačil iz
naslova ukrepov kmetijske politike in drugih državnih pomoči,
kot ga za leto pred letom, za katerega se odmerja dohodnina,
za zasebni sektor izkazujejo evidence ministrstva, pristojnega
za kmetijstvo in gozdarstvo, oziroma seštevek subvencij na
proizvode in subvencij na proizvodnjo, kot ga za leto pred
letom, za katerega se odmerja dohodnina, za zasebni sektor
kmetijstva izkazuje Statistični urad Republike Slovenije.
(6) Minister, pristojen za finance, ugotovi povprečni znesek subvencij na hektar površine kmetijskih in gozdnih zemljišč
in povprečni znesek subvencij na panj, na dan 30. junija leta,
za katero se odmerja dohodnina in ga objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
(7) Kot površina kmetijskih in gozdnih zemljišč se upošteva površina kmetijskih in gozdnih zemljišč v lasti oziroma
uporabi fizičnih oseb, kot jih na dan 30. junija, za katero se
katastrski dohodek ugotavlja, izkazuje zemljiški kataster.
(8) Povprečni znesek subvencij na panj se določi v višini
5% povprečnega zneska subvencij na površino kmetijskega
zemljišča.
155. člen
(uskladitev zneskov)
Prva uskladitev zneskov v skladu s 118. in 122. členom
tega zakona se opravi za leto 2008.
156. člen
(prenehanje veljavnosti določb zakonov)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon
o dohodnini (Uradni list RS, št. 54/04, 56/04 – popr., 62/04 –
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popr., 63/04 – popr, 80/04, 139/04, 53/05, 115/05 in 47/06),
uporablja pa se do 31. decembra 2006 in za odmero dohodnine
za leto 2006.
(2) Z dnem začetka uporabe tega zakona se prenehajo
uporabljati naslednje določbe zakonov v delu, ki se nanaša na
oprostitev plačila dohodnine:
1. 44. člen Zakona o zaščiti prič (Uradni list RS, št. 113/05
in 61/06),
2. 27. člen Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 49/06).
157. člen
(prenehanje veljavnosti in uporabe podzakonskih aktov)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati,
uporabljajo pa se do 31. decembra 2006, naslednji podzakonski akti:
1. Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in
drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni
list RS, št. 142/04, 7/05, 60/05 in 26/06),
2. Uredba o določitvi dohodkov verskih delavcev iz naslova razmerja z versko skupnostjo (Uradni list RS, št. 20/05),
3. Pravilnik o pogojih za oprostitev plačila dohodnine od
prejemkov iz medsosedske pomoči med kmetijskimi gospodarstvi v okviru strojnih krožkov (Uradni list RS, št. 130/04),
4. Pravilnik o priznavanju škode in znižanju katastrskega
dohodka zaradi naravnih nesreč na kmetijskih in gozdnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 130/04),
5. Pravilnik o načinu valorizacije vrednosti kapitala pri
obdavčevanju dobička iz kapitala po ZDoh‑1 (Uradni list RS,
št. 34/06 in 73/06),
6. Pravilnik o metodologiji za izračun razlike med prihodki
iz dohodnine, ki pripadajo občinam po ZDoh‑1 in prihodki iz
dohodnine, ki pripadajo občinam po ZDoh (Uradni list RS,
št. 89/04),
7. Odredba o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2006 (Uradni list RS, št. 117/05).
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se podzakonski akti iz prvega odstavka tega člena uporabljajo za odmero
dohodnine za leto 2006.
158. člen
(posebna olajšava za duševno in telesno prizadete otroke
pri odmeri dohodnine za leti 2005 in 2006)
(1) Ne glede na 2. točko prvega odstavka 108. člena
ZDoh‑1, se olajšava, določena po tej točki, pri odmeri dohodnine za leti 2005 in 2006 prizna za otroka, ki je skladno s predpisi
o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb za
delo nezmožen, ne glede na njegovo starost.
(2) Ne glede na pravna sredstva, določena z zakonom,
ki ureja davčni postopek in zakonom, ki ureja splošni upravni
postopek, organ prve stopnje v primeru, če je bila davčnemu
zavezancu že izdana odločba o odmeri dohodnine za leto
2005, to odločbo odpravi in izda novo odločbo v skladu s prvim
odstavkom tega člena.
159. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007
dalje, razen:
1. 45. člena in četrtega odstavka 97. člena, ki se uporabljata že pri odmeri dohodnine za leto 2006;
2. 100. člena tega zakona v delu, ki se nanaša na odlog
ugotavljanja davčne obveznosti v primeru zamenjave investicijskih kuponov podsklada za investicijske kupone drugih podskladov v okviru prehajanja med podskladi pri istem krovnem
vzajemnem skladu, ki se pričnejo uporabljati eno leto po uveljavitvi zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje,
ki dopušča ustanovitev krovnih vzajemnih skladov;
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3. prvega odstavka 61. člena tega zakona, v delu, ki določa regijsko olajšavo, ki začne veljati in se uporabljati z dnem, ko
Evropska komisija odobri shemo te olajšave; minister, pristojen
za finance, v Uradnem listu Republike Slovenije objavi dan
uveljavitve in začetka uporabe te olajšave;
4. 5. točke drugega odstavka 96. člena tega zakona, ki
začne veljati in se uporabljati z dnem, ko Evropska komisija
odobri shemo tveganega kapitala; minister, pristojen za finance, v Uradnem listu Republike Slovenije objavi dan uveljavitve
in začetka uporabe 5. točke drugega odstavka 96. člena tega
zakona;
5. 145. člena, ki se uporablja od dneva uveljavitve tega
zakona.
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54. členu ZDavP‑2 najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega
zakona.
11. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah Zakona o dohodnini – ZDoh‑2C
(Uradni list RS, št. 125/08) vsebuje naslednjo prehodno in
končno določbo:
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – ZDoh‑2A (Uradni list RS, št. 10/08) vsebuje naslednje prehodne in končno določbo:

3. člen
Ta zakon se uporabi že pri odmeri dohodnine za leto
2008.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

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

8. člen
(1) Ta zakon se uporabi že pri odmeri dohodnine za leto
2008.
(2) Če je bila od dohodkov, oproščenih dohodnine v skladu s 3. točko 31. člena zakona, v letu 2008 obračunana in
plačana akontacija dohodnine, se ta poračuna pri odmeri dohodnine za leto 2008.
(3) Obračun in plačilo akontacije dohodnine po tretjem
odstavku 127. člena zakona se opravita od dohodkov, ki so izplačani prvi dan ali po prvem dnevu v mesecu, ki sledi mesecu
uveljavitve tega zakona.
(4) Določba četrtega odstavka 152. člena zakona se
uporabi že pri odmeri dohodnine od dobička iz kapitala za leto
2007.
9. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – ZDoh‑2B (Uradni list RS, št. 78/08) vsebuje naslednje prehodne in končno določbo:
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
Za postopke v zvezi z uveljavljanjem posebne osebne
olajšave iz četrtega odstavka 113. člena zakona, se uporabljajo določbe 311. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni
list RS, št. 117/06), ki se nanašajo na uveljavljanje posebne
osebne olajšave za samozaposlene v kulturi in samostojne
novinarje.
10. člen – upoštevan ZDoh-2D
(1) Ta zakon se uporabi že pri odmeri dohodnine za leto
2008.
(2) Ne glede na drugi odstavek 66.a člena Zakona o
dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08 in 125/08)
lahko zavezanec za leta 2008, 2009 in 2010 uveljavlja znižanje
davčne osnove za investicije v tovorna motorna vozila z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO V, in v
avtobuse z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam
EURO IV, v skladu s 66.a členom zakona.
(3) Ne glede na prvi, drugi in peti odstavek 54. člena
Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08
– ZDDKIS in 125/08 – v nadaljnjem besedilu: ZDavP‑2) lahko
zavezanec za leto 2008 uveljavlja znižanje davčne osnove
po prejšnjem odstavku s predložitvijo popravka obračuna po

Zakon o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – ZDoh‑2D (Uradni list RS,
št. 20/09) vsebuje naslednjo končno določbo:
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se že pri odmeri dohodnine za leto 2008.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – ZDoh‑2E (Uradni list RS, št. 10/10) vsebuje naslednjo prehodno in končne določbe:
PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
(uskladitev zneska)
Prva uskladitev zneska zmanjšanja davčne osnove iz
petega odstavka 113. člena zakona v skladu s 118. členom
zakona se opravi za leto 2010.
20. člen
(1) Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se ta zakon, razen določb 4. in 7. člena, uporablja od 1. januarja 2010 dalje.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se
določbe:
1. petega odstavka 113. člena zakona in
2. prvega stavka tretjega odstavka 115. člena zakona,
brez upoštevanja četrte alineje, uporabijo že pri odmeri dohodnine za leto 2009.
Zakon o spremembi Zakona o dohodnini – ZDoh‑2F
(Uradni list RS, št. 13/10) vsebuje naslednjo končno določbo:
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se že pri odmeri dohodnine za leto 2010.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – ZDoh‑2G (Uradni list RS, št. 43/10) vsebuje naslednjo končno določbo:
KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, določbe spremenjenega 61. člena
zakona, novega 61.a člena zakona in spremenjenega 62. člena
zakona pa se uporabljajo že pri odmeri dohodnine za leto
2010.

Uradni list Republike Slovenije
Predloge za možne kandidate za sodnika ustavnega sodišča je treba poslati v roku 60 dni po objavi poziva v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Predlogi morajo biti obrazloženi, priložene morajo biti
listine o izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev, posebej
mora biti priloženo pisno soglasje možnega kandidata, da je
kandidaturo pripravljen sprejeti.
Predloge je treba poslati Uradu predsednika Republike
Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana.
Št. 003-03-1/2010-6
Ljubljana, dne 24. junija 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE
2765.

Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Italijanski
republiki

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33I/91‑I, 42/97, 66/00, 24/03,
69/04 in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno
besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) izdajam

UKAZ
o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Italijanski republiki
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Italijanski republiki postavim Iztoka Mirošiča.
Št. 501-03-6/2010-2
Ljubljana, dne 24. junija 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

2766.

Poziv za zbiranje predlogov možnih
kandidatov za prosto mesto sodnika
ustavnega sodišča

Na podlagi osme alinee prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije ter 12. člena v povezavi z 19. členom
Zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno
prečiščeno besedilo) objavljam

POZIV
za zbiranje predlogov možnih kandidatov
za prosto mesto sodnika ustavnega sodišča
Objavljam poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov
za prosto mesto sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo nadomestil ustavno sodnico, kateri funkcija preneha
na podlagi odločitve Državnega zbora Republike Slovenije in
zahteve po predčasni razrešitvi z dnem 13. 9. 2010.
Uporabljeni izrazi v tem pozivu, zapisani v moški slovnični
obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
Po zakonu je za sodnika ustavnega sodišča lahko izvoljen
državljan Republike Slovenije, ki je pravni strokovnjak in je star
najmanj 40 let.

MINISTRSTVA
2767.

Pravilnik o zaščiti rejnih živali

Na podlagi prve alinee 40. člena in za izvrševanje 7.,
8. in 9. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 43/07
– uradno prečiščeno besedilo) ter na podlagi drugega, tretjega
in petega odstavka 8. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o zaščiti rejnih živali
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa minimalne pogoje za zaščito rejnih
živali in postopek registracije hlevov za rejo kokoši nesnic v
skladu z:
– Direktivo Sveta 98/58/ES z dne 20. julija 1998 o zaščiti
rejnih živali (UL L št. 221 z dne 8. 8. 1998, str. 23), zadnjič
spremenjeno z Uredbo Sveta (ES) št. 806/2003 z dne 14. aprila 2003 o prilagoditvi določb glede odborov, ki pomagajo Komisiji pri uresničevanju njenih izvedbenih pooblastil, predvidenih
v aktih Sveta, ki se sprejemajo v postopku posvetovanja (UL L
št. 122 z dne 16. 5. 2003, str. 1);
– Direktivo Sveta 1999/74/ES z dne 19. julija 1999 o
minimalnih standardih za zaščito kokoši nesnic (UL L št. 203 z
dne 3. 8. 1999, str. 53), zadnjič spremenjeno z Uredbo Sveta
(ES) št. 806/2003 z dne 14. aprila 2003 o prilagoditvi določb
glede odborov, ki pomagajo Komisiji pri uresničevanju njenih
izvedbenih pooblastil, predvidenih v aktih Sveta, ki se sprejemajo v postopku posvetovanja (kvalificirana večina), Sklepu
1999/468/ES (UL L št. 122 z dne 16. 5. 2003, str. 1);
– Direktivo Komisije št. 2002/4/ES z dne 30. januarja 2002
o registraciji gospodarstev, ki gojijo kokoši nesnice, v skladu
z Direktivo Sveta 1999/74/ES (UL L št. 30 z dne 31. 1. 2002,
str. 44), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2006/83/ES
z dne 23. oktobra 2006 o prilagoditvi Direktive 2002/4/ES o
registraciji gospodarstev, ki gojijo kokoši nesnice, v skladu z
Direktivo Sveta 1999/74/ES zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 362 z dne 20. 12. 2006, str. 97);
– Direktivo Sveta 2007/43/ES z dne 28. junija 2007 o
določitvi minimalnih pravil za zaščito piščancev, ki se gojijo za
proizvodnjo mesa (UL L št. 182 z dne 12. 7. 2007, str. 19);
– Direktivo Sveta 2008/119/ES z dne 18. decembra 2008
o določitvi minimalnih pogojev za zaščito telet (UL L št. 10 z
dne 15. 1. 2009, str. 7) ter

Uradni list Republike Slovenije
– Direktivo Sveta 2008/120/ES z dne 18. decembra 2008
o določitvi minimalnih pogojev za zaščito prašičev (UL L št. 47
z dne 18. 2. 2009, str. 5).
(2) S tem pravilnikom se ureja izvajanje naslednjih
uredb:
– Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra
2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (»Uredba o
enotni SUT«) (UL L št. 299 z dne 16. 11. 2007, str. 1), zadnjič
spremenjeno z Uredbo Sveta (ES) št. 1140/2009 z dne 20. novembra 2009 o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007
o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih
določbah za nekatere kmetijske proizvode (»Uredba o enotni
SUT«) (UL L 312 št. z dne 27. 11. 2009, str. 4), (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1234/2007/ES) in
– Uredbe Komisije (ES) št. 589/2008 z dne 23. junija
2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 1234/2007 glede tržnih standardov za jajca (UL L št. 163 z
dne 24. 6. 2008, str. 6), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije
(ES) št. 598/2008 z dne 24. junija 2008 o spremembi Uredbe
(ES) št. 589/2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) št. 1234/2007 glede tržnih standardov za jajca (UL
L št. 164 z dne 25. 6. 2008, str. 14), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 589/2008/ES).
(3) S tem pravilnikom se ureja izvajanje Odločbe Komisije
z dne 14. novembra 2006 o minimalnih zahtevah za zbiranje
podatkov med inšpekcijskimi pregledi proizvodnih enot, kjer se
gojijo nekatere rejne živali (UL L št. 314 z dne 15. 11. 2006, str.
39; v nadaljnjem besedilu: Odločba 2006/778/ES).
(4) Določbe tega pravilnika se uporabljajo za vse rejne
živali, vključno z ribami, dvoživkami in plazilci.
(5) Ta pravilnik se ne uporablja za:
a) prostoživeče živali v naravnem okolju;
b) živali na tekmovanjih, razstavah, kulturnih ali športnih
dogodkih oziroma prireditvah ali aktivnostih;
c) hišne živali;
d) poskusne živali;
e) nevretenčarje.
2. člen
(izrazi)
men:

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-

1. objekt je zgradba na gospodarstvu, v katerem se vzrejajo ali redijo rejne živali;
2. tele je govedo do šestega meseca starosti;
3. prašič je žival vrste Sus scrofa, katerekoli starosti, ki je
namenjena za razmnoževanje ali pitanje;
4. svinja je samica prašiča, ki je najmanj enkrat prasila;
5. mladica je spolno dozorela samica prašiča, ki še ni
prasila;
6. breja svinja je samica prašiča med perinatalno dobo in
odstavitvijo pujskov;
7. merjasec je spolno dozorel samec prašiča, namenjen
za razmnoževanje;
8. sesni pujski so prašiči od rojstva do odstavitve;
9. tekači so prašiči od odstavitve do desetega tedna
starosti;
10. pitanci (vključno s prašiči, namenjenimi za razmnoževanje) so prašiči od desetega tedna starosti do zakola oziroma
do spolne zrelosti;
11. jata je skupina piščancev za prirejo mesa ali skupina
kokoši nesnic, ki so naseljene v enem objektu na gospodarstvu
in se tam nahajajo istočasno;
12. kokoši nesnice so kokoši vrste Gallus gallus, ko dosežejo zrelost za nesnost in se redijo za proizvodnjo jajc, ki niso
namenjena za valjenje;
13. gnezdo je ločen prostor za nesenje jajc za posamezno
kokoš ali za skupino kokoši (skupinsko gnezdišče), katerega tla
ne smejo biti iz žične mreže, ki bi prišla v stik s kokošmi;
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14. nastilj za kokoši nesnice je kakršenkoli krhek material,
ki lahko zadosti etološkim potrebam kokoši;
15. uporabna površina za kokoši nesnice je kokošim nesnicam neomejeno dostopna površina, ki mora biti široka vsaj
30 cm, z maksimalnim nagibom tal 14% in z višino vsaj 45 cm.
Površina gnezda oziroma skupinskih gnezdišč se ne šteje za
uporabno površino;
16. piščanec je žival vrste Gallus gallus za prirejo mesa;
17. uporabna površina za pitovne piščance je piščancem
neomejeno dostopna talna površina z nastiljem, če predpisi
Evropske unije ne določajo drugače;
18. gostota naseljenosti piščancev pomeni skupno živo
težo piščancev, ki so hkrati v hlevu, na kvadratni meter uporabne površine (kg/m2);
19. delež dnevnih izgub pomeni število piščancev, ki so
poginili v objektu istega dne, vključno s piščanci, izločenimi
iz reje zaradi bolezni ali drugih razlogov, deljeno s številom
vseh piščancev, ki so ta dan v objektu, pomnoženo s 100
(odstotek);
20. kumulativna izguba pomeni vsoto deležev dnevnih
izgub;
21. imetnik je fizična ali pravna oseba, ki je lastnik živali
in je trajno ali začasno odgovorna za živali;
22. gospodarstvo je kmetijsko gospodarstvo, kjer so ali
se redno redijo živali.
II. SPLOŠNI POGOJI ZA VSE REJNE ŽIVALI
3. člen
(splošno)
To poglavje ureja splošne pogoje, ki veljajo za vse rejne
živali, vključno z ribami, dvoživkami in plazilci, če III. poglavje
tega pravilnika za posamezne vrste živali ne določa drugače.
4. člen
(skrbnik živali in osebje)
(1) Skrbnik živali mora storiti vse, da zagotovi dobrobit
živali, ki so v njegovi oskrbi. Preprečevati mora vzroke, ki lahko pri živalih povzročijo bolečine, poškodbe, bolezni oziroma
motnje v obnašanju.
(2) Za živali mora skrbeti primerno število ljudi z ustreznim
znanjem, usposobljenostjo ter odgovornim odnosom do živali.
Usposobljenost skrbniki dokazujejo z ustreznimi dokazili.
5. člen
(pregledi)
Za vsakodnevni nadzor, ki ga opravlja skrbnik živali, morajo biti zagotovljeni pogoji za potrebne preglede, vključno z
zadostno osvetlitvijo objekta, tako da je možno opraviti pregled
živali ob vsakem času.
6. člen
(bolne, poškodovane in onemogle živali)
(1) Skrbnik živali mora pravočasno zahtevati veterinarsko
pomoč in oskrbo bolnih ali poškodovanih živali, veterinarsko
pomoč pri porodih, kadar je potrebna, in zagotoviti ustrezno
nego bolnih, poškodovanih in onemoglih živali.
(2) Skrbnik živali mora zagotoviti bolnim, poškodovanim
in onemoglim živalim ločeno namestitev v primernih prostorih
s suhim in udobnim nastiljem, kadar je potrebno.
7. člen
(vodenje evidence)
(1) Skrbnik živali mora redno voditi evidenco o poginih
živali, ki jih odkrije pri vsakem pregledu. Evidenca mora vsebovati najmanj datum pregleda in število poginulih živali oziroma
identifikacijsko oznako živali.
(2) Evidenco iz prejšnjega odstavka mora skrbnik živali
hraniti najmanj tri leta od zadnjega vpisa ter jo je dolžan na
zahtevo predložiti uradnemu veterinarju na vpogled.
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8. člen
(svoboda gibanja)

(1) Živalim mora biti zagotovljena svoboda gibanja, primerna
njihovi vrsti, pasmi, starosti, stopnji razvoja, prilagoditvi in udomačitvi, ki preprečuje nepotrebno trpljenje ali poškodbe živali.
(2) Če je žival stalno ali redno privezana ali zaprta, ji je
treba zagotoviti dovolj prostora v skladu z njenimi fiziološkimi
in etološkimi potrebami.
9. člen
(objekti)
(1) Materiali za gradnjo objektov, prostorov za nastanitev,
boksov in opreme, s katerimi pridejo živali v stik, ne smejo
biti škodljivi za živali. Biti morajo dovolj odporni in primerni za
temeljito čiščenje in razkuževanje.
(2) Objekti in oprema morajo biti urejeni tako, da ne poškodujejo živali.
(3) Toplota, vlažnost, kroženje zraka, zračenje, koncentracija plinov, higiena in intenzivnost hrupa v prostorih, kjer
so živali, morajo ustrezati njihovi vrsti in stopnji razvoja, prilagoditvi in udomačitvi, fiziološkim in etološkim potrebam ter
higienskim pogojem.
(4) Živali v objektih ne smejo biti stalno v temi. Kjer ni dovolj naravne svetlobe, mora biti zagotovljena primerna umetna
svetloba. V primeru uporabe umetne svetlobe je treba določiti
čas za počitek, ko morajo biti živali v temi.
(5) Električna napeljava oziroma električno orodje mora
biti nameščeno tako, da ne predstavlja nevarnosti za živali.
10. člen
(živali, nastanjene izven objektov)
Živali, nastanjene izven objektov, morajo biti, kadar je to
potrebno, zavarovane pred neugodnimi vremenskimi razmerami,
plenilci in drugimi nevarnostmi. V neugodnih vremenskih razmerah morajo imeti na voljo najmanj zaščito pred močnim vetrom ali
soncem in suh prostor oziroma suho mesto za počitek.
11. člen
(tehnična oprema)
(1) Skrbnik živali mora poskrbeti, da je tehnična oprema
v objektih enkrat dnevno pregledana. Morebitne okvare morajo
biti odpravljene v najkrajšem času. Do popravila morajo biti
zagotovljeni pogoji za zagotavljanje zdravja in dobrobiti živali.
(2) V primeru umetnega prezračevanja objektov mora
biti zagotovljen alarmni sistem, ki opozarja skrbnika živali na
okvaro v prezračevalnem sistemu. Alarmni sistem mora biti
redno vzdrževan in preizkušen v skladu z navodili proizvajalca. Zagotovljen mora biti rezervni sistem zračenja, ki zadošča
za ohranitev zdravja in dobrobiti živali do odprave napake na
osnovnem sistemu.
12. člen
(krma, voda in druge snovi)
(1) Skrbnik živali mora živalim zagotoviti primerno kakovost in količino ustrezne krme ter primeren način krmljenja in
napajanja za ohranjanje zdravja ter zadovoljevanje etoloških
potreb ob krmljenju.
(2) Oprema za napajanje in krmljenje mora biti oblikovana, grajena in nameščena tako, da se preprečuje kontaminacija
vode in krme ter da so poškodbe zaradi prerivanja za vodo in
krmo med živalmi minimalne.
(3) Živali morajo imeti stalen dostop do primernega vodnega vira ali pa jim mora biti omogočen dostop do napajanja
na drug način v časovnih intervalih, ki ustrezajo njihovim fiziološkim potrebam.
(4) Krma mora izpolnjevati zahteve iz Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 183/2005 z dne 12. januarja
2005 o zahtevah glede higiene krme (UL L št. 35 z dne 8. 2.
2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (ES) št. 219/2009
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Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz
člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES glede regulativnega postopka s pregledom – Prilagoditve regulativnemu
postopku s pregledom – Drugi del (UL L št. 87 z dne 31. 3.
2009, str. 109).
(5) Živali morajo imeti dostop do krme v časovnih intervalih, ki ustrezajo njihovim fiziološkim potrebam.
13. člen
(reja in postopki z živalmi)
(1) Reja in postopki z živalmi, ki lahko povzročijo živalim
nepotrebno trpljenje ali škodljivo vplivajo na dobrobit živali,
vključno z zdravjem, so prepovedani. Izjemoma je dovoljeno
izvajati določene postopke, ki predstavljajo za žival kratkotrajno
obremenitev, vendar pa ne povzročajo trajnih poškodb.
(2) Živali se sme rediti le, če je na osnovi njihovega genotipa ali fenotipa možno pričakovati, da to ne škoduje njihovemu
zdravju in dobrobiti.
14. člen
(inšpekcijski nadzor)
(1) Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: VURS) pripravi letni program inšpekcijskih pregledov
statistično reprezentativnega vzorca števila živali oziroma različnih sistemov rej. Poročila o opravljenih inšpekcijskih pregledih za preteklo leto pripravijo območni uradi VURS na obrazcu,
ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika, in jih do konca
marca tekočega leta posredujejo glavnemu uradu VURS.
(2) Pregledi iz prejšnjega odstavka se lahko opravijo sočasno z izvajanjem drugih predpisanih pregledov.
(3) VURS na obrazcu, ki je predpisan z Odločbo
2006/778/ES, pripravi poročilo, v katerem predstavi rezultate
inšpekcijskih pregledov iz prvega odstavka tega člena in ga
vsako leto pošlje Evropski komisiji.
III. POSEBNI POGOJI ZA POSAMEZNE VRSTE
REJNIH ŽIVALI
1. Zaščita telet v reji
15. člen
(prepoved privezovanja telet)
(1) Telet se ne sme privezovati.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je dopustno teleta privezati v času napajanja z mlekom ali mlečnim nadomestkom,
vendar ne več kot za eno uro. Privezi teletom ne smejo povzročati poškodb in pretiranega zategovanja, dopuščati morajo
nemoteno vstajanje, leganje, stanje, ležanje in nego telesa.
Priveze je treba redno pregledovati in prilagajati.
16. člen
(namestitev telet)
(1) Individualni boksi za teleta, razen boksov za bolna
teleta, morajo imeti take pregradne stene, da se lahko teleta
med seboj vidijo in dotikajo.
(2) Širina individualnega boksa mora biti vsaj enaka višini
vihra teleta, dolžina individualnega boksa mora biti vsaj enaka
dolžini teleta od konice nosu do sednične grče, pomnoženi s
faktorjem 1,1.
(3) Na gospodarstvih z več kot pet teleti morajo biti teleta,
starejša od osem tednov, nameščena v skupinah. Vsa teleta v
skupini morajo imeti dovolj prostora, da se brez težav obračajo,
vstajajo, legajo in negujejo. Minimalna neovirana talna površina, ki jo mora imeti vsako tele v skupini, je najmanj 1,5 m2
za vsako tele z manj kot 150 kg žive teže, najmanj 1,7 m2 za
vsako tele od 150 do 220 kg žive teže, ter 1,8 m2 za vsako tele
z 220 kg žive teže ali več.
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(4) Teleta iz prejšnjega odstavka se lahko namesti v individualne bokse v primerih, kadar veterinar presodi, da je izolacija
potrebna zaradi zdravstvenih ali etoloških zahtev.
(5) Določbe tega člena se ne uporabljajo za sesna teleta,
ki so ob materi.
17. člen
(osvetlitev)
(1) Teleta v objektih ne smejo biti v stalni temi. Zagotovljena mora biti zadovoljiva naravna ali umetna osvetlitev v jakosti
najmanj 80 lux. V primeru umetne osvetlitve mora ta ustrezati
najmanj naravni osvetlitvi od 9. do 17. ure.
(2) Na voljo mora biti dovolj močan vir svetlobe, ki omogoča pregled telet ob vsakem času.
18. člen
(pregled telet)
(1) Teleta v objektu morajo biti vsaj dvakrat dnevno pod
kontrolo skrbnika živali.
(2) Teleta, ki so nameščena izven objekta, morajo biti vsaj
enkrat dnevno pod kontrolo skrbnika živali.
19. člen
(boksi, oprema, posoda)
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2. Zaščita prašičev v reji
22. člen
(talna površina in namestitev prašičev v bokse)
(1) Minimalna neovirana talna površina, ki jo mora imeti
vsak tekač ali pitanec v skupini, razen mladice po osemenitvi
in svinje, je navedena v tabeli 2.1 priloge 2, ki je sestavni del
tega pravilnika.
(2) Minimalna neovirana talna površina za živali v skupini mora biti na mladico po osemenitvi 1,64 m2, na svinjo
pa 2,25 m2. Če je v skupini pet ali manj živali, mora biti talna
površina na žival večja za 10%. Če je v skupini 40 ali več živali,
je lahko talna površina na žival manjša za 10%.
(3) Za breje živali mora biti minimalna površina polnih tal
0,95 m2 na mladico in 1,30 m2 na svinjo. Največ 15% te površine lahko predstavljajo drenažne odprtine.
(4) Če se za prašiče v skupini uporabljajo betonske rešetke, mora maksimalna širina rež med rešetkami ustrezati
zahtevam, ki so navedene v tabeli 2.2, minimalna širina rešetk
pa zahtevam, ki so navedene v tabeli 2.3 priloge 2 tega pravilnika.
23. člen
(osvetlitev)

(1) Bokse, opremo in posodo, ki se uporabljajo za teleta,
je treba redno čistiti in razkuževati, da se prepreči prenos
bolezni.
(2) Blato, urin ter polito, nepoužito ali raztreseno krmo je
treba redno odstranjevati, da se prepreči prenos bolezni.

(1) Prašiči v objektih ne smejo biti stalno v temi. Zagotovljena mora biti minimalna osvetlitev 40 lux najmanj osem ur
dnevno.
(2) Na voljo mora biti dovolj močan vir svetlobe, ki omogoča pregled prašičev ob vsakem času.

20. člen

24. člen

(tla)
(1) Tla morajo biti takšna, da teletom ne povzročajo poškodb, bolezni in neugodja.
(2) Teleta morajo imeti ves čas neomejen dostop do
ležišča, ki mora biti udobno, čisto, suho in ne sme škodljivo
vplivati na teleta.
(3) Teletom, mlajšim od dveh tednov (z izjemo sesnih telet
ob materah na paši), je treba zagotoviti primeren čist, suh in
zdravju telet neškodljiv nastilj.
21. člen
(napajanje in krmljenje)
(1) Teletom se mora zagotoviti ustrezna prehrana, primerna njihovi starosti, telesni teži ter etološkim in fiziološkim
potrebam.
(2) Krma za teleta mora vsebovati dovolj železa, ki zagotavlja povprečno stopnjo krvnega hemoglobina najmanj
4,5 mmol/l.
(3) Teleta, starejša od dveh tednov, morajo imeti ponujeno
mrvo primerne kakovosti tako, da jo lahko zauživajo, kadar
želijo. V obdobju od osmega do 20. tedna starosti se količina
mrve zvišuje od 50 g na 250 g na dan.
(4) Teletom je prepovedano natikati nagobčnike.
(5) Teleta morajo biti krmljena najmanj dvakrat dnevno.
V skupinski reji in pri restriktivnem krmljenju brez elektronskih
krmilnih postaj morajo imeti vsa teleta istočasno nemoten dostop do krme.
(6) Teleta morajo imeti dostop do sveže in čiste pitne
vode v zadostnih količinah ali pa morajo biti njihove potrebe po
tekočini zadovoljene s pomočjo drugih, za napajanje primernih
tekočin.
(7) V primeru visoke zunanje temperature ali pri bolnih teletih mora biti sveža in čista pitna voda ves čas na razpolago.
(8) Oprema za napajanje in krmljenje mora biti oblikovana, grajena, nameščena in zaščitena tako, da je kontaminacija
vode in krme minimalna.
(9) Tele mora prejeti goveji kolostrum čim prej po rojstvu,
ne pozneje kot v prvih šestih urah življenja.

(hrup)
V objektih s prašiči stopnja hrupa ne sme biti višja od
85 dB. Izogibati se je treba stalnemu ali nenadnemu hrupu.
25. člen
(osebje)
Imetnik prašičev mora seznaniti zaposleno osebje, ki
prihaja v stik s prašiči, z določbami tega podpoglavja.
26. člen
(agresivnost pri prašičih)
(1) Pri reji prašičev v skupinah je treba z ustreznimi ukrepi
preprečiti medsebojne spopade, ki presegajo mero normalnega
vedenja.
(2) Prašiče, ki so pretirano agresivni do drugih prašičev
ali so pretirano izpostavljeni agresiji drugih prašičev, je treba
odstraniti iz skupine ter jih začasno namestiti v individualne
bokse. V tem primeru morajo biti boksi tako veliki, da se prašič
lahko nemoteno obrača, vstaja in lega.
(3) Uporaba pomirjeval z namenom lajšanja prilagoditve
tekačev in pitancev reji v skupini se uporablja samo izjemoma,
če veterinar presodi, da je uporaba pomirjeval upravičena.
27. člen
(privez)
(1) Če so prašiči privezani, jim privezi ne smejo povzročati
poškodb in pretiranega zategovanja. Privezi morajo dopuščati
nemoteno vstajanje, leganje, stanje, ležanje in nego telesa.
(2) Priveze je treba redno pregledovati in nastavljati (prilagajati).
(3) Prepovedano je privezovanje svinj in mladic.
28. člen
(čiščenje)
(1) Bokse in opremo, ki se uporablja za prašiče, je treba
redno čistiti in po potrebi razkuževati, tako da se prepreči širjenje bolezni.
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(2) Blato, urin, izbljuvano ali raztreseno krmo je treba
redno odstranjevati, da se prepreči prenos bolezni.
29. člen
(boksi)
(1) Tla v boksih za prašiče morajo biti takšna, da živalim
ne povzročajo poškodb, bolezni in neugodja. Ustrezati morajo
teži in kategoriji prašičev.
(2) Prašiči morajo imeti dostop do ležišča, ki mora biti
udobno, čisto, suho in ne sme škodljivo vplivati na njih.
(3) V boksu mora biti dovolj prostora, da lahko vsi prašiči
istočasno ležijo, normalno vstajajo in legajo.
(4) Boksi morajo biti urejeni tako, da se lahko prašiči vidijo
med seboj.
(5) Prašiči morajo imeti na voljo slamo ali drug ustrezen
material za zadostitev njihovih etoloških potreb in s tem za preprečevanje grizenja repov in drugih motenj v obnašanju.
(6) Ne glede na določbo četrtega odstavka tega člena so
lahko v zadnjem tednu pred prasitvijo svinje in mladice ločene
od ostalih živali.
30. člen
(napajanje in krmljenje)
(1) Prašiče je treba krmiti najmanj enkrat dnevno. V skupinski reji in pri restriktivnem krmljenju brez elektronskih krmilnih postaj morajo imeti vse živali istočasen dostop do krme.
(2) Prašiči morajo imeti ves čas dostop do sveže in čiste
pitne vode v zadostnih količinah ali pa morajo biti njihove potrebe po tekočini zadovoljene s pomočjo drugih, za napajanje
primernih tekočin.
31. člen
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33. člen
(svinje in mladice)
(1) Svinje in mladice morajo biti v času od štirih tednov
po osemenitvi do enega tedna pred pričakovano prasitvijo nameščene v skupine. Stranice boksa, v katerem je nameščenih
pet ali manj živali, morajo biti daljše od 2,4 m. Stranice boksa,
v katerem je skupina šestih ali več živali, morajo biti daljše od
2,8 m. Treba je skrbeti, da med živalmi v skupini ne prihaja do
medsebojnega agresivnega vedenja.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka so lahko na
gospodarstvih z manj kot desetimi svinjami in mladicami živali
v času od štirih tednov po osemenitvi do enega tedna pred pričakovano prasitvijo tudi v individualnih boksih, v katerih imajo
dovolj prostora za obračanje.
(3) Brejim svinjam in mladicam se mora, če je to potrebno,
odpraviti zunanje in notranje zajedavce.
(4) Breje svinje in mladice je treba pred namestitvijo v
prasitvene bokse temeljito očistiti. Na voljo morajo imeti čist,
primerno suh in udoben prostor za počitek ter primeren material za gradnjo gnezda, če to ni onemogočeno zaradi sistema
perforiranih tal in gnojevke.
(5) Za ležiščem vsake breje svinje ali mladice mora biti na
razpolago dovolj velik prostor, ki omogoča nemoteno prasitev
ali pomoč pri prasitvi.
(6) Prasitveni boksi morajo imeti pregrado, ki ločuje gnezdo od preostalega dela boksa.
(7) Živalim je treba pokladati zadostno količino krme.
Breje živali morajo imeti dovolj krme z visokim deležem surove
vlaknine kot tudi dovolj močnih krmil, da bi se nasitile in zadovoljile potrebo po žvečenju.
(8) Gradnja in ureditev objektov, v katerih so svinje in
mladice privezane, sta prepovedani.

(kastracija, krajšanje repa in brušenje zob)

34. člen

(1) Kastracijo samcev do vključno sedmega dneva starosti lahko na način, ki ne vključuje trganja tkiva, opravi veterinar
ali druga oseba v skladu z zakonom, ki ureja veterinarstvo.
(2) Pri prašičih, ki so starejši od sedmih dni, lahko opravi
kastracijo le veterinar z uporabo anestezije in dodatne dolgotrajne analgezije.
(3) Krajšanje dela repa oziroma enakomerno krajšanje
podočnikov z brušenjem je dovoljeno opravljati samo v primerih, kadar skrbnik živali dokaže, da v nasprotnem primeru lahko
pride do hujših poškodb na seskih svinj ali na uhljih oziroma
repih drugih prašičev. Pred izvajanjem takšnih posegov mora
skrbnik živali dokazati, da je izvedel druge ukrepe za preprečevanje grizenja repov in drugih vedenjskih motenj, pri čemer
upošteva okolje in gostoto naseljenosti.
(4) Krajšanje dela repa in enakomerno krajšanje podočnikov do vključno sedmega dneva starosti prašiča lahko opravlja
veterinar ali ustrezno usposobljen skrbnik živali v skladu z zakonom, ki ureja živinorejo. Pri prašičih, ki so starejši od sedmih
dni, lahko opravi krajšanje repa ali krajšanje zob le veterinar z
uporabo anestezije in dodatne dolgotrajne analgezije.
(5) Če se v tem členu našteti posegi opravljajo v nasprotju
z določbami tega člena pravilnika, se šteje, da gre za mučenje
živali v skladu z zakonom, ki ureja zaščito živali.

(sesni pujski)

32. člen
(merjasci)
(1) Boksi za merjasce morajo biti nameščeni in zgrajeni
tako, da se lahko merjasci obračajo, slišijo, vohajo in vidijo
ostale prašiče. Na voljo morajo imeti čist, suh in udoben prostor
za ležanje.
(2) Talna površina boksa za odraslega merjasca mora biti
najmanj 6 m2.
(3) Če je boks za merjasce namenjen tudi za pripust,
mora biti talna površina boksa za odraslega merjasca najmanj
10 m2 in v njem ne sme biti ovir.

(1) Sesnim pujskom mora biti v gnezdu zagotovljeno
toplotno ugodje. Gnezdo mora biti čisto, suho in udobno ter
ločeno od prostora za svinjo. Tla v gnezdu morajo biti polna
(neperforirana). Če so tla v gnezdu perforirana, morajo biti
pokrita z blazino, slamo ali drugim primernim materialom. Vsi
pujski morajo imeti možnost istočasnega počivanja.
(2) Pri ukleščenih svinjah morajo imeti pujski možnost, da
nemoteno sesajo.
(3) Pujske je dovoljeno odstavljati po 28. dnevu starosti.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je pujske
dovoljeno odstaviti tudi do sedem dni prej, če so preseljeni
v očiščena in razkužena vzrejališča, ločena od objektov za
svinje. Izjemoma je odstavitev dovoljena tudi prej, če je to
potrebno zaradi dobrobiti ali zdravja živali.
35. člen
(tekači in pitanci)
(1) Tekače je treba namestiti v skupine čim prej po odstavitvi.
(2) Tekači in pitanci morajo biti nameščeni v stabilnih
skupinah s čim manj mešanja. Če je treba prašiče, ki se ne poznajo, združiti v skupino, je treba to storiti čim prej, najkasneje
v sedmih dneh po odstavitvi. Pri združevanju je treba vsem
prašičem na primeren način omogočiti, da se lahko umaknejo
in skrijejo pred drugimi prašiči.
3. Zaščita kokoši nesnic
36. člen
(vsebina)
(1) Določbe tega poglavja se ne uporabljajo za gospodarstva z:
a) manj kot 350 kokošmi nesnicami,
b) matičnimi jatami.
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(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se določbe
tega poglavja, razen 38. člena tega pravilnika, uporabljajo za
gospodarstva z manj kot 350 kokošmi nesnicami, če se za
potrebe označevanja jajc v skladu z Uredbo 1234/2007/ES in
Uredbo 589/2008/ES takšna gospodarstva registrirajo v skladu
z 42. členom tega pravilnika.
37. člen
(splošni pogoji za vse sisteme rej kokoši nesnic)
(1) V rejah kokoši nesnic se je treba izogibati pretirani
stopnji stalnega hrupa in nenadnemu hrupu. Ventilatorji, krmilne naprave in druga oprema ne smejo povzročati pretiranega
hrupa.
(2) Objekti morajo biti primerno osvetljeni. Če je na voljo
naravna svetloba, morajo biti svetlobne odprtine urejene tako,
da se svetloba enakomerno porazdeli po prostoru.
(3) Prve dni po naselitvi kokoši nesnic mora biti režim
osvetlitve tak, da preprečuje zdravstvene motnje in motnje v
obnašanju. Program osvetlitve mora upoštevati dnevni ritem, v
katerem mora biti najmanj osem ur neprekinjene teme, namenjene počitku. Zatemnitev in osvetlitev morata biti postopni.
(4) Objekte in opremo je treba redno čistiti in razkuževati,
še posebej pred novo vselitvijo.
(5) Iztrebke je treba redno odstranjevati.
(6) Poginjene kokoši nesnice je treba odstranjevati vsak
dan.
(7) Kletke morajo kokošim nesnicam preprečevati pobeg.
(8) Pri kletkah v dveh ali več etažah mora biti zagotovljena možnost neovirane kontrole vseh kletk in dostop do vsake
kokoši nesnice.
(9) Vrata kletke morajo omogočati, da lahko odraslo kokoš
nesnico vzamemo iz kletke in jo damo vanjo, ne da bi ji s tem
povzročili nepotrebno trpljenje ali poškodbe.
(10) Prepovedana so ravnanja s kokošmi nesnicami, ki bi
jih po nepotrebnem poškodovala. Za preprečevanje kljuvanja
perja in kanibalizma je dovoljeno krajšanje kljunov pod pogojem, da ga izvaja usposobljeno osebje na piščancih, ki so mlajši
od deset dni in namenjeni za proizvodnjo jajc.
38. člen
(alternativni sistemi rej)
(1) Alternativni sistemi rej kokoši nesnic morajo biti opremljeni tako, da je zagotovljeno naslednje:
a) vsaj 10 cm krmilnega prostora na kokoš nesnico pri
ravnih krmilnikih oziroma vsaj 4 cm krmilnega prostora na
kokoš nesnico pri okroglih krmilnikih;
b) vsaj 2,5 cm napajalnega prostora na kokoš nesnico pri
ravnih napajalnikih oziroma vsaj 1 cm napajalnega prostora
na kokoš nesnico pri okroglih napajalnikih. Pri napajanju s
kapljičnimi napajalniki ali napajalnimi skodelicami mora biti
vsaj en napajalnik ali ena skodelica na 10 kokoši nesnic. Če
so mesta za napajanje postavljena s fiksno napeljanim vodom,
morata biti v dosegu vsake kokoši nesnice vsaj po dve skodelici
oziroma dva nastavka za napajanje z vodo;
c) ločen prostor za nesenje jajc za posamezno kokoš nesnico (gnezdo) ali za skupino kokoši nesnic (skupinsko gnezdišče). V primeru individualnih gnezd mora biti zagotovljeno vsaj
po eno gnezdo na sedem kokoši nesnic, če pa se uporabljajo
skupinska gnezdišča, mora biti vsaj 1 m2 gnezdišča za največ
120 kokoši nesnic. Tla gnezdišča ne smejo biti iz žične mreže,
ki bi prišla v stik s kokošmi nesnicami;
d) vsaj 15 cm dolžine ustreznih gredi (brez ostrih robov)
na kokoš nesnico. Gredi ne smejo biti nameščene nad nastiljem. Vodoravna razdalja med posameznimi gredmi mora biti
vsaj 30 cm. Vodoravna razdalja med gredjo in steno mora biti
vsaj 20 cm;
e) vsaj 250 cm2 površine z nastiljem na kokoš nesnico,
nastilj pa mora pokrivati vsaj eno tretjino talne površine. Nastilj
mora biti čist, suh in za zdravje kokoši nesnic neškodljiv krhek
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material, ki jim omogoča zadovoljevanje njihovih etoloških potreb.
(2) Tla morajo biti oblikovana tako, da ustrezno podpirajo
naprej obrnjene kremplje.
(3) Kjer se kokoši nesnice lahko prosto gibljejo med posameznimi nivoji:
a) ne smejo biti več kot štirje nivoji;
b) mora biti med posameznimi nivoji vsaj 45 cm prostora;
c) napajalniki in krmilniki morajo biti porazdeljeni tako, da
so enako dostopni za vse kokoši nesnice;
d) nivoji morajo biti urejeni tako, da iztrebki ne padajo na
spodnje nivoje.
(4) Kjer imajo kokoši nesnice urejen izpust:
a) mora biti več prehodnih odprtin za neposreden izstop
na prosto, visokih vsaj 35 cm in širokih vsaj 40 cm ter razmeščenih po celotni dolžini objekta; v vsakem primeru mora na
skupino 1000 kokoši nesnic skupna odprtina znašati 2 m;
b) morajo imeti odprti izpusti površino, primerno gostoti
naseljenosti in naravi terena, biti morajo ograjeni in omogočati
umik pred slabim vremenom in roparicami ter imeti primerne
napajalnike, če je to potrebno.
(5) Gostota naseljenosti ne sme preseči devet kokoši
nesnic na m2 uporabne površine za nesnice.
39. člen
(sistemi rej v neobogatenih kletkah)
Sistemi reje kokoši nesnic v neobogatenih kletkah morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
a) za vsako kokoš nesnico mora biti na voljo vsaj 550 cm2
neoviranega prostora, izmerjenega v vodoravni ravnini;
b) kletka mora imeti krmilnik, dolžine vsaj 10 cm na kokoš
nesnico;
c) kletka mora imeti napajalni žleb, dolžine 10 cm na
kokoš nesnico ali dva kapljična napajalnika ali dve napajalni
skodelici;
d) kletke morajo biti visoke najmanj 40 cm na najmanj
65% površine kletke in ne manj od 35 cm na katerikoli točki;
e) tla morajo biti oblikovana tako, da ustrezno podpirajo
naprej obrnjene kremplje. Naklon tal ne sme presegati 14%
ali 8°;
f) kletke morajo biti opremljene s pripravami za obrabo
krempljev.
40. člen
(sistemi rej v obogatenih kletkah)
(1) Sistemi reje kokoši nesnic v obogatenih kletkah morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
a) kokoši nesnice morajo imeti:
– vsaj 750 cm2 površine kletke na kokoš nesnico, od
katere mora biti 600 cm2 uporabne površine; višina kletke,
razen višine nad uporabno površino, mora biti najmanj 20 cm
na vsaki točki. Skupna površina pri nobeni kletki ne sme biti
manjša od 2.000 cm2;
– gnezdo;
– nastilj, ki izpolnjuje pogoje iz točke e) prvega odstavka
38. člena tega pravilnika in ki omogoča kljuvanje ter brskanje;
– primerne gredi, dolžine vsaj 15 cm na kokoš nesnico;
b) vsaka kletka mora imeti krmilnik dolžine vsaj 12 cm na
kokoš nesnico;
c) vsaka kletka mora imeti na voljo napajalni sistem,
primeren številu kokoši nesnic. Pri kapljičnih napajalnikih ali
napajalnih skodelicah morata biti vsaj dva v dosegu vsake
kokoši nesnice;
d) opremljene morajo biti s pripravami za obrabo krempljev.
(2) Sistemi reje v obogatenih kletkah morajo biti izdelani
tako, da je zaradi lažje kontrole, nastanitve in odvzema kokoši
nesnic prehod med posameznimi vrstami kletk širok vsaj 90 cm,
od tal objekta do spodnje vrste kletk pa je najmanj 35 cm.
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41. člen

(alternativni sistemi rej z manj kot 350 kokošmi nesnicami)
(1) Alternativni sistemi rej iz drugega odstavka 36. člena
tega pravilnika morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
a) opremljeni morajo biti tako, da se kokošim nesnicam
zagotovi:
– vsaj 10 cm krmilnega prostora na kokoš nesnico pri
ravnih, oziroma vsaj 4 cm krmilnega prostora na kokoš nesnico
pri okroglih krmilnikih;
– vsaj 2,5 cm napajalnega prostora na kokoš nesnico
pri ravnih, oziroma vsaj 1 cm napajalnega prostora na kokoš
nesnico pri okroglih napajalnikih. Pri napajanju s kapljičnimi napajalniki in napajalnimi skodelicami mora biti vsaj en napajalnik
na deset kokoši nesnic. Če so mesta za napajanje postavljena
s fiksno napeljanim vodom, morata biti v dosegu vsake kokoši
nesnice vsaj po dve skodelici oziroma dva nastavka za napajanje z vodo;
– ločen prostor za nesenje jajc za posamezno kokoš nesnico (gnezdo) ali za skupino kokoši nesnic (skupinsko gnezdišče). V primeru individualnih gnezd mora biti zagotovljeno vsaj
po eno gnezdo na sedem kokoši nesnic, če pa se uporabljajo
skupinska gnezdišča, mora biti vsaj 1 m2 gnezdišča za največ
120 kokoši nesnic. Tla gnezdišča ne smejo biti iz žične mreže,
ki bi prišla v stik s kokošmi nesnicami;
– vsaj 15 cm dolžine ustreznih gredi (brez ostrih robov)
na kokoš nesnico;
– nastilj mora biti čist, suh in za zdravje kokoši nesnic
neškodljiv krhek material, ki kokošim nesnicam omogoča zadovoljevanje njihovih etoloških potreb;
b) kjer se kokoši nesnice lahko prosto gibljejo med posameznimi nivoji:
– mora biti med posameznimi nivoji vsaj 45 cm prostora;
– napajalniki in krmilniki morajo biti porazdeljeni tako, da
so enako dostopni za vse kokoši nesnice;
– nivoji morajo biti urejeni tako, da iztrebki ne padajo na
spodnje nivoje.
(2) Kjer imajo kokoši nesnice urejen izpust, morajo imeti
odprti izpusti površino primerno gostoti naseljenosti in naravi
terena, biti morajo ograjeni in omogočati umik pred slabim
vremenom in roparicami ter imeti primerne napajalnike, če je
to potrebno.
(3) Gostota naseljenosti ne sme presegati devet kokoši
nesnic na m2 uporabne površine.
42. člen
(registracija objektov na gospodarstvu za rejo kokoši nesnic)
(1) Objekti za rejo kokoši nesnic, za katere veljajo določbe 36. do 41. člena tega pravilnika, morajo biti registrirani pri
VURS.
(2) Nosilec dejavnosti vloži na območni urad VURS vlogo
za registracijo objektov na gospodarstvu za rejo kokoši nesnic,
ki mora vsebovati naslednje podatke:
a) ime in naslov oziroma firmo in sedež nosilca dejavnosti
ter naslov gospodarstva;
b) ime in naslov osebe (skrbnika živali), ki je odgovorna
za živali;
c) registrske številke drugih objektov, ki jih vodi isti skrbnik
živali;
d) ime in naslov oziroma firmo in sedež imetnika objekta
oziroma gospodarstva, če ni isti kot skrbnik živali;
e) registrske številke drugih gospodarstev, ki jih ima v lasti
oseba iz prejšnje točke;
f) vrsto reje;
g) maksimalno kapaciteto objekta, izraženo s številom
živali na objekt; če gre za različne vrste reje, tudi maksimalno
število živali na objekt za posamezno vrsto reje.
(3) Ko območni urad VURS ugotovi, da objekt oziroma
objekti na gospodarstvu izpolnjujejo pogoje iz tega pravilnika, z
odločbo določi registrsko številko za vsak objekt na gospodarstvu in jo vpiše v register rej kokoši nesnic, iz katerega morajo
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biti poleg registrske številke razvidni tudi podatki iz vloge za registracijo. Register rej kokoši nesnic vzpostavi in vodi VURS.
(4) Registrska številka iz prejšnjega odstavka je sestavljena iz številk, ki pomenijo vrsto reje, čemur sledijo šifra države
(Sl), dvomestna TRACES številka območnega urada VURS (od
01 do 13), dvomestna zaporedna številka za gospodarstvo, ki
ji sledi dvomestna zaporedna številka objekta.
(5) Številka za vrsto reje iz prejšnjega odstavka se podeli
po naslednjem šifrantu:
a) številka 1 za prosto rejo, če sistemi rej izpolnjujejo
zahteve iz 38. ali 41. člena tega pravilnika,
b) številka 2 za hlevsko rejo, če sistemi rej izpolnjujejo
zahteve iz prvega, drugega, tretjega in petega odstavka 38. člena ali prvega in tretjega odstavka 41. člena tega pravilnika,
c) številka 3 za baterijsko rejo skladno z 39. ali 40. členom
tega pravilnika,
d) številka 0 za ekološko rejo, ki se podeli po predhodnem
soglasju pristojnega organa za nadzor nad izpolnjevanjem
pogojev ekološke reje skladno z zahtevami Uredbe Sveta
(EGS) št. 2092/91 z dne 24. junija 1991 o ekološki pridelavi
kmetijskih proizvodov in označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil (UL L št. 198 z dne 22. 7. 1991, str.
1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 404/2008 z
dne 6. maja 2008 o spremembi Priloge II k Uredbi Sveta (EGS)
št. 2092/91 glede odobritve uporabe spinosada, kalijevega bikarbonata in bakrovega oktanoata ter razširitve uporabe etilena
(UL L št. 120 z dne 7. 5. 2008, str. 8), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 2092/91/EGS).
(6) Nosilec dejavnosti mora o morebitnih spremembah
podatkov iz drugega odstavka tega člena nemudoma obvestiti
območni urad VURS, ki mora spremembe vnesti v register.
4. Zaščita piščancev za prirejo mesa
43. člen
(vsebina)
Določbe tega poglavja se ne uporabljajo za:
a) gospodarstva z manj kot 500 piščanci;
b) gospodarstva s samo matičnimi jatami;
c) valilnice;
d) piščance ekstenzivne zaprte reje in proste reje, kakor je
navedeno v točkah (b), (c), (d) in (e) Priloge V Uredbe Komisije
(ES) št. 543/2008 z dne 16. junija 2008 o uvedbi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede tržnih
standardov za perutninsko meso (UL L št. 157 z dne 17. 6.
2008, str. 46) zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES)
št. 508/2009 z dne 15. junija 2009 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 543/2008 o uvedbi podrobnih pravil za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede tržnih standardov za
perutninsko meso (UL L št. 151 z dne 16. 6. 2009, str. 28);
e) ekološke reje piščancev v skladu z Uredbo
2092/91/EGS.
44. člen
(zahteve za objekte na gospodarstvih)
Objekti za rejo piščancev za prirejo mesa morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
a) Napajalniki morajo biti nameščeni in vzdrževani tako,
da je možnost izlitja čim manjša.
b) Piščanci morajo imeti krmo vedno na voljo ali pa jih je
treba krmiti po obrokih; krma jim ne sme biti odvzeta več kot
dvanajst ur pred predvidenim zakolom.
c) Vsi piščanci imajo stalen dostop do nastilja, ki je na
površini suh in krhek.
d) Prezračevanje mora biti takšno, da se prepreči pregretje, in v kombinaciji s sistemi za ogrevanje, da se odstrani
prekomerna vlaga.
e) Hrup se zmanjša na najnižjo možno raven. Prezračevalni ventilatorji, naprave za krmljenje ali druga oprema se
oblikuje, namesti, upravlja in vzdržuje tako, da povzroča kar
najmanj hrupa.
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f) Osvetlitev v zgradbah mora biti najmanj 20 lux in se
meri v višini piščančjih oči. Osvetljene mora biti najmanj 80%
uporabne površine za piščance. Kadar je potrebno, se po
nasvetu veterinarja lahko dovoli začasno zmanjšanje stopnje
osvetlitve.
g) V roku sedmih dni po tem, ko so piščanci naseljeni
v objekt, in do treh dni pred predvidenim datumom zakola,
mora osvetlitev slediti 24‑urnemu ritmu in vključevati obdobja teme, ki trajajo skupaj najmanj šest ur, z najmanj enim
neprekinjenim obdobjem teme, ki traja najmanj štiri ure, kar
ne vključuje trajanja zatemnitve. Zniževanje ur osvetlitve se
izvaja postopno.
45. člen
(pregledi piščancev v objektu)
(1) Skrbnik mora preveriti stanje dobrobiti in zdravja piščancev v objektu najmanj dvakrat dnevno.
(2) Piščance, ki so težje poškodovani ali kažejo očitne klinične znake bolezni in verjetno trpijo (na primer težave pri hoji,
huda trebušna vodenica ali hujše oblike deformacij, oslabele ali
zahirane živali in podobno), mora skrbnik živali takoj ustrezno
zdraviti ali izločiti.
46. člen
(čiščenje)
(1) Objekte s pripadajočo opremo, ki so v stiku s piščanci,
je treba temeljito očistiti in razkužiti po vsaki dokončni izpraznitvi in preden je v objekt vseljena nova jata piščancev.
(2) Ko je objekt izpraznjen, je potrebno ves nastilj odstraniti. Pred ponovno naselitvijo objekta je potrebno zagotoviti
nov čist nastilj.
47. člen
(vodenje evidenc)
(1) Skrbnik živali za vsak objekt na gospodarstvu, ki je
namenjen reji piščancev za prirejo mesa, vodi evidenco, ki
obsega:
a) število piščancev v objektu;
b) uporabno površino;
c) navedbo hibrida ali linije piščancev, če je znana;
d) pri vsakem pregledu objekta število poginulih piščancev
z navedbo vzrokov pogina, če so znani, in število piščancev,
izbranih za izločitev, skupaj z vzrokom zanj;
e) število piščancev, ki ostanejo v jati po odstranitvi piščancev za prodajo ali zakol.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka se hranijo vsaj pet let
od zadnjega vpisa in so na voljo VURS med izvajanjem inšpekcijskega pregleda ali če se jih drugače zahteva.
48. člen
(kopunjenje)
Kopunjenje lahko izvaja veterinar ali usposobljeno osebje
pod veterinarskim nadzorom.
49. člen
(gostota naseljenosti)
(1) Največja gostota naseljenosti v objektu na gospodarstvu v nobenem trenutku ne sme preseči 33 kg žive teže
piščancev na m2 uporabne površine (v nadaljnjem besedilu:
kg/m2).
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se najvišja
gostota naseljenosti lahko poveča na največ 39 kg/m2, če so
izpolnjene zahteve iz 50. člena tega pravilnika.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena in
ob upoštevanju določb prejšnjega odstavka uradni veterinar
dovoli povečanje gostote naseljenosti za nadaljnje 3 kg/m2,
če so poleg zahtev iz 50. člena tega pravilnika izpolnjene tudi
zahteve 51. člena tega pravilnika.
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50. člen
(dodatni pogoji za objekte z gostoto naseljenosti
do vključno 39 kg/m2)
(1) Skrbnik živali mora hraniti dokumentacijo, v kateri je
podrobno opisan sistem proizvodnje in jo ima na voljo v objektu, pri čemer mora dokumentacija vsebovati najmanj:
a) načrt objekta, vključno z merami površin, ki jih zasedajo
piščanci;
b) načrt sistemov prezračevanja ter po potrebi hlajenja in
ogrevanja, vključno z njihovo lokacijo;
c) specifikacijo prezračevanja ter podrobne parametre o
kakovosti zraka, kot so zračni pretok, hitrost zraka in temperatura;
d) načrt in specifikacije sistemov za krmljenje in napajanje
ter njihovo lokacijo;
e) načrt in specifikacijo alarmnih sistemov in rezervnih
sistemov v primeru napake v delovanju katerega koli dela avtomatizirane ali strojne opreme, ključne za zdravje in dobrobit
živali;
f) zapise o tehničnih pregledih prezračevalnega in alarmnega sistema, ki morajo biti opravljeni najmanj enkrat letno;
g) zapise o popravilih prezračevalnega in alarmnega sistema;
h) podatke o vrsti tal in vrsti nastilja, ki se uporablja;
i) podatke o vrsti krme;
j) podatke o dnevni porabi vode.
(2) Dokumentacijo iz prejšnjega odstavka skrbnik živali
redno posodablja in jo predloži uradnemu veterinarju na njegovo zahtevo. Skrbnik živali sporoči območnemu uradu VURS
vsako spremembo opisanega objekta, opreme ali postopkov,
ki lahko vpliva na dobrobit piščancev.
(3) Imetnik živali na pristojni območni urad VURS najmanj
15 dni pred naselitvijo jate v objekt pisno sporoči svojo namero
za spremembo gostote naseljenosti, v kateri navede natančno
nameravano gostoto naseljenosti. Na zahtevo uradnega veterinarja priloži nameri povzetek informacij iz dokumentacije,
zahtevane v prvem odstavku tega člena.
(4) Skrbnik živali mora zagotoviti, da je vsak objekt na gospodarstvu opremljen s sistemi za prezračevanje in po potrebi
s sistemi za ogrevanje in hlajenje, ki omogočajo, da:
a) koncentracija amoniaka (NH3) ne presega 20 ppm
in koncentracija ogljikovega dioksida (CO2) ne presega
3.000 ppm, merjeno v višini glav piščancev;
b) pri zunanji temperaturi, merjeni v senci, ki presega
30 °C, notranja temperatura ne presega te zunanje temperature za več kot 3 °C;
c) povprečna relativna vlažnost, izmerjena v hlevu v času
48 ur, ne presega 70%, če je zunanja temperatura pod 10 °C.
51. člen
(dodatni pogoji za najvišjo gostoto naseljenosti nad 39 kg/m2
do vključno 42 kg/m2)
Za najvišjo gostoto naseljenosti nad 39 kg/m2 do vključno
42 kg/m2 morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
a) skrbnik živali mora rediti piščance na podlagi smernic
za dobro prakso upravljanja reje;
b) uradni nadzor VURS v zadnjih dveh letih ni pokazal
pomanjkljivosti glede zahtev iz tega pravilnika;
c) kumulativna izguba je bila v najmanj sedmih zaporednih vhlevljenih in naknadno pregledanih jatah pod mejo, ki jo
določa formula iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika;
d) če uradni veterinar v zadnjih dveh letih ni opravil pregleda gospodarstva, je treba opraviti vsaj en pregled, da se
preveri, ali je zahteva iz točke b) tega člena izpolnjena;
e) če imetnik ali skrbnik živali navede utemeljeno razlago
za izjemen značaj višjih kumulativnih izgub ali dokaže, da so
vzroki zunaj njegovega nadzora, lahko uradni veterinar ne
glede na določbe točke c) tega člena odloči, da se gostota
naseljenosti poveča.
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52. člen

(uradni nadzor v klavnici in pogin)
(1) Uradni veterinar v klavnici opravlja redne preglede in
izvaja spremljanje zahtev iz tega člena.
(2) Če je gostota naseljenosti večja od 33 kg/m2, morajo
biti izjavi o prehranski verigi priloženi naslednji podatki:
a) delež dnevnega pogina in kumulativni dnevni pogin
jate;
b) hibrid ali linija piščancev.
(3) Podatki iz prejšnjega odstavka in podatki o poginu
med prevozom se zabeležijo ob prihodu pošiljke v klavnico
pod nadzorom uradnega veterinarja z navedbo gospodarstva in
objekta. Verodostojnost podatkov o poginu v objektu se preveri
z upoštevanjem števila v zakol odpeljanih piščancev in števila
mrtvih piščancev ob prihodu v klavnico.
(4) V sklopu nadzora, ki se izvaja po Uredbi Evropskega
parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 z dne 29. aprila 2004 o
določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora
proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi
(UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 206), zadnjič spremenjeni
z Uredbo (ES) št. 219/2009 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 11. marca 2009 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere
se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta
1999/468/ES glede regulativnega postopka s pregledom –
Prilagoditve regulativnemu postopku s pregledom – Drugi del
(UL L št. 88 z dne 31. 3. 2009, str 109), uradni veterinar oceni
rezultate pregleda post mortem, da ugotovi morebitne druge
znake slabih pogojev dobrobiti na izvornem gospodarstvu ali
v objektu na gospodarstvu (npr. poškodbe kože, parazitoze in
sistemska obolenja).
(5) Če uradni veterinar na podlagi podatkov o dnevnem
poginu iz drugega in tretjega odstavka tega člena in rezultatov
post mortem pregleda iz prejšnjega odstavka ugotovi, da je
dobrobit piščancev v reji ogrožena, sporoči svoje ugotovitve
imetniku ali skrbniku živali in ukrepa.
53. člen
(posebno usposabljanje skrbnikov piščancev)
(1) Skrbniki živali morajo biti usposobljeni za izvajanje
svojih nalog in imeti veljavno potrdilo o opravljenem usposabljanju ali dokazilo o usposobljenosti.
(2) Usposabljanje iz prejšnjega odstavka mora trajati najmanj šest šolskih ur in obsegati:
a) zakonodajo v zvezi z zaščito piščancev za prirejo
mesa,
b) fiziologijo, zlasti potrebe v zvezi s pitjem in prehranjevanjem, vedenje živali in pojem stresa;
c) praktične vidike pazljivega ravnanja s piščanci ter lov,
natovarjanje in prevoz;
d) oskrbovanje piščancev, usmrtitev in izločanje piščancev v nujnih primerih;
e) preventivne ukrepe za biološko varnost.
(3) Izvajalec usposabljanja pripravi vsebino programa z
nosilci posameznih sklopov usposabljanja. Program usposabljanja potrdi VURS.
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(4) Izvajalec usposabljanja izda po opravljenem preizkusu
znanja, ki traja najmanj eno šolsko uro, potrdilo o opravljenem
usposabljanju.
(5) Izvajalec usposabljanja vodi seznam izdanih potrdil iz
prejšnjega odstavka.
IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
54. člen
(prehodno obdobje glede usposobljenosti)
(1) Skrbniki piščancev za prirejo mesa morajo opraviti
usposabljanja v skladu s tem pravilnikom v roku 24 mesecev
od uveljavitve tega pravilnika.
(2) Osebe, ki so se v zadnjih desetih letih pred uveljavitvijo tega pravilnika ukvarjale z rejo piščancev za prirejo mesa,
se štejejo za usposobljene v skladu s tem pravilnikom, če so
uspešno opravile izpit s področja, ki je opredeljeno v točki a)
53. člena tega pravilnika.
55. člen
(prehodna obdobja)
(1) Določbe drugega do četrtega odstavka 22. člena tega
pravilnika se za obstoječe objekte za rejo prašičev začnejo
uporabljati 1. januarja 2013.
(2) Ne glede na določbo petega odstavka 38. člena tega
pravilnika je lahko v rejah, kjer so ta sistem uporabljali na dan
3. avgusta 1999, do 31. decembra 2011 gostota naseljenosti
12 kokoši nesnic na m2 uporabne površine.
(3) Reja v kletkah iz 39. člena tega pravilnika je dovoljena
do 31. decembra 2011.
56. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o minimalnih pogojih za zaščito rejnih živali in postopku registracije hlevov za rejo kokoši nesnic (Uradni list RS, št. 41/03,
117/04 in 122/07).
57. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-25/2010
Ljubljana, dne 18. junija 2010
EVA 2010-2311-0003
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Priloge
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Priloga 1: OBRAZEC ZA LETNO POROČILO
Št. dokumenta:
Območni urad VURS:
Leto:
Tabela 1
Kategorija živali
Število

Kokoši nesnice
Način reje

Prosta reja

1 Proizvodne enote, kjer se opravljajo inšpekcijski pregledi
2 Pregledane proizvodne enote
3 Pregledane proizvodne enote brez neskladnosti
Število neskladnosti glede:
4 osebja
5 pregleda
6 vodenja evidence
7 svobode gibanja
8 zahtevanega prostora
9 objektov in prostorov za nastanitev
10 minimalne osvetlitve
11 talne površine (za prašiče)
12 stelje / nastilja
13 avtomatske in mehanske opreme
14 krme, vode in drugih snovi
15 hemoglobina (teleta)
16 vlakninske krme (teleta in svinje)
17 pohabljenja
18 postopkov reje
Skupno št. neskladnosti
Skupno št. neskladnosti
Skupno št. neskladnosti

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
Stran 15 od 17

Hlevska
reja

Teleta
Obogatene
kletke

Neobogatene
kletke

Prašiči

Kopitarji

Piščanci
za prirejo
mesa

Purani

Kožuharji

Gosi

Race

Ratiti

Domače
kokoši (*)

Koze

Ovce

Govedo
(razen
telet)

Stran 16 od 17

A – neskladnost, pri kateri je izdana odločba, z rokom odprave, krajšim od 3 mesecev; B – neskladnost, pri kateri je izdana odločba, z rokom odprave, daljšim od 3 mesecev; C - neskladnosti, pri
katerih se izrečejo druge vrste sankcij v skladu s predpisi

* kokoši vrste Gallus gallus razen kokoši nesnic

Skupno št. neskladnosti
Skupno št. neskladnosti
Skupno št. neskladnosti

12 postopkov reje
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11 pohabljenja

10 krme, vode in drugih snovi

9 avtomatske in mehanske opreme

8 objektov in prostorov za nastanitev

7 svobode gibanja

6 vodenja evidence

5 pregleda živali

4 osebja

Število neskladnosti glede:

3 Pregledane proizvodne enote brez neskladnosti

Št.

2 Pregledane proizvodne enote

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

Kategorije živali

7602 /

1 Proizvodne enote, kjer se opravljajo inšpekcijski pregledi

Število

Tabela 2

Stran

Uradni list Republike Slovenije
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Št.

Priloga 2: POSEBNE ZAHTEVE ZA PRAŠIČE
Tabela 2.1: Minimalna neovirana talna površina, ki
jo mora imeti vsak tekač ali pitanec v skupini,
razen mladice po osemenitvi in svinje:
Živa teža (kg)
do 10
10 - 20
20 - 30
30 - 50
50 - 85
85 - 110
več kot 110

m2
0,15
0,20
0,30
0,40
0,55
0,65
1,00

Pujski in tekači
Pitanci, mladice in
svinje

7603

Priloga 3: IZRAČUN NAJVEČJE DOVOLJENE
KUMULATIVNE IZGUBE
KImax = 1% + 0,06 % x starzakol
pri čemer je:

delež dnevnih izgub (DDI) je število
piščancev, ki so poginili v objektu istega
dne, vključno s piščanci, izločenimi iz reje
zaradi bolezni ali drugih razlogov, deljeno s
številom vseh piščancev, ki so ta dan v
objektu, pomnoženo s 100;
kumulativna izguba (KI) je vsota deležev
dnevnih izgub (Σ DDIn; n=1 …starzakol);
starzakol – starost jate za zakol v dnevih

Tabela 2.3: Minimalna širina rešetk za prašiče v
skupini:
Kategorija prašičev

Stran

KImax – največja dovoljena kumulativna izguba

Tabela 2.2: Maksimalna širina rež med rešetkami
pri betonskih rešetkah za prašiče v skupini
Kategorija prašičev Maksimalna širina rež
(mm)
Pujski
11
Tekači
14
Pitanci
18
Mladice in svinje
20
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Minimalna širina rešetk
(mm)
50
80

Stran 17 od 17

Stran
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Minimalna zajamčena donosnost na vplačano
čisto premijo prostovoljnega dodatnega
zavarovanja za mesec junij 2010

Na podlagi šestega odstavka 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06
– uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK, 27/10 – odl. US in 38/10 – ZUKN) objavlja minister za finance

MINIMALNO ZAJAMČENO
DONOSNOST
na vplačano čisto premijo prostovoljnega
dodatnega zavarovanja za mesec junij 2010
Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi
298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo,
114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK, 27/10
– odl. US in 38/10 – ZUKN) in Pravilnika o izračunu povprečne
donosnosti do dospetja državnih vrednostnih papirjev (Uradni
list RS, št. 120/05 in 66/08), za mesec junij 2010 znaša 1,48%
na letni ravni oziroma 0,12% na mesečni ravni.
Št. 007-366/2010/10
Ljubljana, dne 22. junija 2010
EVA 2010-1611-0114
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

USTAVNO SODIŠČE
2769.

Odločba o razveljavitvi druge in tretje
alineje tretjega odstavka 33. člena Zakona
o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti

Številka: U-I-159/07-22
Datum: 10. 6. 2010

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Ljubljana,
ki jo zastopa predsednik mag. Dušan Semolič, in Sindikata
kmetijstva in živilske industrije Slovenije, Ljubljana, ki ga zastopa predsednik Srečko Čater, na seji 10. junija 2010

o d l o č i l o:
Druga in tretja alineja tretjega odstavka 33. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
(Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo) se
razveljavita.

Obrazložitev
A.
1. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije (v nadaljevanju predlagatelja) izpodbijata ureditev Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (v nadaljevanju ZZZPB) v
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delu, v katerem pod določenimi pogoji ureja mirovanje pravice
do denarnega nadomestila iz zavarovanja za brezposelnost
osebam, ki so po prenehanju delovnega razmerja skladno z
delovno zakonodajo upravičene do nadomestila za spoštovanje
prepovedi opravljanja konkurenčne dejavnosti po prenehanju
delovnega razmerja, in osebam, ki so zaradi odpovedi pogodbe
o zaposlitvi prejele odpravnino, ki presega višino, določeno s
predpisi o delovnih razmerjih (druga in tretja alineja tretjega
odstavka 33. člena ZZZPB). Z izpodbijanima določbama naj
bi zakonodajalec nedopustno posegel v 2., 8., 14., 15., 50. in
76. člen Ustave.
2. Drugi alineji tretjega odstavka 33. člena ZZZPB očitata
neskladje z 2. členom Ustave. Določba naj bi bila nejasna,
pravnosistemsko nedomišljena in neusklajena glede na zakonsko določeno višino nadomestila za spoštovanje konkurenčne
klavzule iz drugega odstavka 39. člena Zakona o delovnih
razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07 – v nadaljevanju
ZDR). Nejasno naj bi bilo, ali se mirovanje nanaša na vse
delavce, ki so po ZDR upravičeni do nadomestila za spoštovanje prepovedi konkurenčne dejavnosti, ali le na tiste, ki to
nadomestilo dejansko prejemajo. Zaradi nerazlikovanja med
različnimi višinami nadomestil, ki jih lahko prejemajo delavci
iz naslova obveznosti spoštovanja konkurenčne klavzule, naj
bi bilo kršeno načelo sorazmernosti. Predlagatelja menita, da
nekritičnega, to je za vse prejemnike nadomestila za spoštovanje konkurenčne klavzule enakega uvajanja časovnega
zamika pri uresničevanju pravice do denarnega nadomestila iz
zavarovanja za brezposelnost ni mogoče šteti za razumno in
nujno potrebno sredstvo za dosego cilja, ki iz samega zakona
oziroma iz njegove obrazložitve tudi naj ne bi bil razviden. Pri
časovnem omejevanju pravice do denarnega nadomestila iz
zavarovanja za primer brezposelnosti naj bi imel zakonodajalec
na voljo tudi druge ukrepe, na primer določitev objektivnega
praga višine nadomestila, s katerimi bi manj grobo posegel v
temeljne svoboščine. Zaradi grobe kršitve načela sorazmernosti naj bi bilo kršeno tudi načelo varstva zaupanja v pravo.
3. V neskladju z 2. členom Ustave naj bi bila tudi tretja
alineja tretjega odstavka 33. člena ZZZPB. Določba naj bi
bila povsem nejasna. Nejasno naj bi bilo, kaj pomeni pojem
»odpravnina, ki presega višino, določeno s predpisi o delovnih
razmerjih«. Nejasnost te norme in možnost arbitražnega odločanja naj bi se pokazala tudi v razmerju do 114. člena ZDR, po
katerem lahko delodajalec starejšemu delavcu brez njegovega
soglasja odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, če
mu je do izpolnitve minimalnih pogojev za starostno pokojnino
zagotovljena pravica do denarnega nadomestila iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti. Nejasno naj bi namreč bilo,
ali je takšna odpoved zakonita tudi v primeru mirovanja pravice
do nadomestila zaradi dogovora o višji odpravnini.
4. Izpodbijana ureditev naj bi nasprotovala tudi načelu socialne države (2. člen Ustave), ki naj bi zakonodajalca zavezovalo k sprejemanju predpisov, ki zagotavljalo socialno varnost
posameznika kot človekovo pravico iz 50. člena Ustave.
5. Tretja alineja tretjega odstavka 33. člena ZZPB naj bi
bila tudi v neskladju z načelom enakosti pred zakonom. Neenakost naj bi bila podana med poslovodnimi osebami, ki jim na
podlagi prve alineje tretjega odstavka 33. člena ZZZPB pravica
do denarnega nadomestila iz zavarovanja za primer brezposelnosti miruje toliko mesecev, kolikor mesečnih plač odškodnine
oziroma odpravnine so prejele oziroma so do nje upravičene
zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi, in »navadnimi« delavci, ki jim na podlagi izpodbijane tretje alineje tretjega odstavka
33. člena ZZZPB pravica do denarnega nadomestila iz zavarovanja za brezposelnost miruje toliko mesecev, kolikor njihovih
osnovnih mesečnih plač je z odpravnino presežena zakonsko
predpisana višina odpravnine. Neenakost naj bi bila v tem, da
se pri poslovodnih osebah kot osnova za izračun obdobja mirovanja pravice upošteva celotna mesečna plača (to je osnovna
plača, povečana za dodatke in del plače za delovno uspešnost), pri delavcih iz tretje alineje tretjega odstavka 33. člena
ZZZPB pa le osnovna plača. Neenakost naj bi obstajala tudi
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med samimi delavci, ker tisti, ki se bodo upokojili pred iztekom
mirovanja, ne bodo prejeli denarnega nadomestila iz zavarovanja za brezposelnost, po mnenju predlagateljev pa bi morali
imeti vsi delavci, ki jih je mogoče uvrstiti v isto kategorijo (prenehanje delovnega razmerja na enak način), ne samo pravico
do priznanja, temveč tudi do uživanja denarnega nadomestila
iz zavarovanja za primer brezposelnosti.
6. Ureditvi o mirovanju pravice do denarnega nadomestila
iz zavarovanja za primer brezposelnosti osebam, ki so prejele
odpravnino, ki presega s predpisi o delovnih razmerjih določeno višino (tretja alineja tretjega odstavka 33. člena ZZZPB),
očitata predlagatelja tudi neskladje z 8. in 76. členom Ustave.
Z njo naj bi namreč zakonodajalec izničil in sankcioniral voljo
in namen socialnih partnerjev, podpisnikov kolektivnih pogodb,
v delu, ki se nanaša na odpravnine. To naj bi pomenilo tudi
kršitev prvega in drugega odstavka 7. člena ZDR v povezavi
z 2. in 4. členom Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list
RS, št. 43/06 – ZKolP), kršitev 74. člena Ustave, 8. člena
Konvencije Mednarodne organizacije dela št. 154 o spodbujanju kolektivnega pogajanja (Uradni list RS, št. 121/05, MP,
št. 22/05) in 4. člena Konvencije Mednarodne organizacije
dela št. 98 o uporabi načel o pravicah organiziranja in kolektivnega dogovarjanja (Uradni list FLRJ‑MP, št. 11/58, in
Uradni list RS, št. 54/92, MP, št. 15/92). Iz navedenih pravnih
virov, sodbe Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 385/2005 (pravilno
358/2005) z dne 31. 1. 2006 in tuje strokovne literature naj bi
namreč izhajalo, da država z zakonodajo ne sme omejevati
avtonomije strank kolektivnih pogodb na način, da bi prepovedovala kolektivna pogajanja o bolj ugodnih pravicah, ki jih kot
minimalne standarde določa delovna zakonodaja. Z omejitvijo
prizadevanja sindikatov za ugodnejše pravice delavcev naj
bi bilo omejeno načelo o svobodnem delovanju sindikatov iz
76. člena Ustave. Z omejitvijo avtonomije strank kolektivne
pogodbe, ki ni v nasprotju s prisilnimi predpisi, naj bi bilo kršeno
tudi načelo zaupanja teh strank, ki so storile vse potrebno, da
bi bila delavcem priznana ugodnejša pravica, kot je določena
z zakonom, v pravno državo.
7. Državni zbor Republike Slovenije ni odgovoril na zahtevo. Vlada Republike Slovenije ni odgovorila na zaprosilo
Ustavnega sodišča za mnenje o zahtevi. Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve (v nadaljevanju Ministrstvo) meni,
da očitki o nejasnosti in neusklajenosti ter posledičnem neskladju izpodbijane ureditve z 2. členom Ustave niso upravičeni. Navaja, da že iz samega besedila druge alineje tretjega
odstavka 33. člena ZZZPB izhaja, da pravica do nadomestila
miruje le delavcem, ki so dejanski prejemniki nadomestila za
spoštovanje konkurenčne prepovedi. Besedilo »odpravnino,
ki presega višino, določeno s predpisi o delovnih razmerjih«
iz tretje alineje tretjega odstavka 33. člena ZZZPB je treba
po mnenju Ministrstva razlagati tako, da se upošteva najvišji
mogoči znesek odpravnine, določen v ZDR. Ob tem poudarja, da denarno nadomestilo za brezposelnost ni namenjeno
avtomatičnemu nadomeščanju izpadlega dohodka, temveč le
zagotovitvi določene stopnje socialne varnosti osebi, ki ji je
delovno razmerje prenehalo brez njene volje ali krivde. Glede
očitkov o neskladju izpodbijane ureditve z načelom enakosti
pred zakonom zaradi razlikovanja med poslovodnimi osebami
in »navadnimi« delavci navaja, da besedilo tretje alineje tretjega odstavka 33. člena ZZZPB, ki govori o »osnovni mesečni
plači«, ni usklajeno z ZDR, ki kot osnovo za izračun odpravnine
uporablja pojem »povprečna mesečna plača«. Neutemeljeni
po mnenju Ministrstva so tudi očitki, da izpodbijana ureditev
posega v avtonomijo kolektivnega dogovarjanja, saj takšna
ureditev ne omejuje sindikatov, da s kolektivnimi pogajanji ne
bi dosegli večjega obsega pravic za delavce, kot so zagotovljene z zakoni. Glede same razlage tretjega odstavka 33. člena
ZZZPB Ministrstvo navaja, da to določbo razlaga na način, da
po izteku mirovanja pravica do nadomestila zavarovancu pripada v celotno odmerjenem trajanju. Enako stališče glede tega
je v svojem pojasnilu zavzel tudi Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje (v nadaljevanju Zavod).
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8. Pojasnila Ministrstva in Zavoda so bila posredovana
predlagateljema, ki nista odgovorila.
B. – I.
9. Predlagatelja sta navedla, da izpodbijata drugo in tretjo
alinejo tretjega odstavka 28. člena Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 79/06 – v nadaljevanju
ZZZPB‑F). Dejansko gre za drugo in tretjo alinejo tretjega
odstavka 33. člena besedila ZZZPB, ki je bil spremenjen z
28. členom ZZZPB‑F. Zato je Ustavno sodišče presojalo ti dve
zakonski določbi.
B. – II.
10. Izpodbijani določbi urejata mirovanje pravice do nadomestila za brezposelnost. Druga alineja tretjega odstavka
33. člena ZZZPB določa, da pravica do denarnega nadomestila miruje osebam, ki so po prenehanju delovnega razmerja
skladno z delovno zakonodajo upravičene do nadomestila za
spoštovanje prepovedi opravljanja konkurenčne dejavnosti po
prenehanju delovnega razmerja, in sicer do poteka časa, v
katerem prejemajo nadomestilo zaradi spoštovanja prepovedi konkurenčne dejavnosti.1 Tretja alineja tretjega odstavka
33. člena ZZZPB določa, da pravica do denarnega nadomestila
miruje osebam, ki so zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi
prejele odpravnino, ki presega višino, določeno s predpisi o
delovnih razmerjih, in sicer toliko mesecev, kolikor njihovih
osnovnih mesečnih plač je z odpravnino presežena zakonsko
predpisana višina.
11. Mirovanje pomeni, da se zavarovancu, ki sicer izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do denarnega nadomestila iz
zavarovanja za brezposelnost in se mu zato ta pravica prizna,
denarno nadomestilo v obdobju mirovanja ne izplačuje. Po
prenehanju obstoja razlogov za mirovanje pa je zavarovanec,
kot to izhaja tudi iz pojasnil Ministrstva in Zavoda, upravičen do
te dajatve v celotnem obsegu priznane pravice, to je v celotnem
zakonsko določenem trajanju (če seveda še vedno oziroma
dokler izpolnjuje zakonske pogoje za uživanje te pravice).
12. Mirovanje pravic iz sistemov socialne varnosti je predvideno tudi z mednarodnimi akti. Konvencija Mednarodne organizacije dela št. 102 o minimalnih normah socialne varnosti
(Uradni list FLRJ‑MP, št. 1/55, in Uradni list RS, št. 54/92, MP,
št. 15/92 – v nadaljevanju K MOD št. 102) na primer določa,
da se lahko dajatve iz te konvencije, med njimi tudi denarna
dajatev za primer brezposelnosti, ustavijo v primerih in v dobi,
1 Na tem mestu kaže opozoriti na relativno ozek domet
določbe druge alineje tretjega odstavka 33. člena ZZZPB. Do
njene uporabe lahko pride le v primerih konkurence nadomestila
iz zavarovanja za brezposelnost in nadomestila za spoštovanje
konkurenčne klavzule, kar pa bo v praksi redko. Za nadomestilo za
spoštovanje konkurenčne klavzule se je, upoštevaje drugi odstavek
38. člena ZDR, mogoče dogovoriti le za primere prenehanja pogodbe o zaposlitvi s sporazumom med strankama, zaradi redne odpovedi s strani delavca, redne odpovedi delavcu iz krivdnega razloga
ali izredne odpovedi delavcu s strani delodajalca, razen v primeru
izredne odpovedi iz pete alineje prvega odstavka 111. člena ZDR
(primer, ko delavec pri prenosu podjetja odkloni prehod in dejansko
opravljanje dela pri delodajalcu prevzemniku). Dopustnost dogovora o konkurenčni klavzuli je torej vezana na primere, ko pogodba
o zaposlitvi preneha po volji ali krivdi delavca. To pa so primeri, ko
zavarovanec po ZZZPB praviloma ne more uveljaviti pravice do
denarnega nadomestila. Po ZZZPB namreč pravice do denarnega
nadomestila ne more uveljaviti zavarovanec, ki mu je prenehala
pogodba o zaposlitvi zaradi sporazumne razveljavitve (prva alineja
prvega odstavka 19. člena ZZZPB), redne odpovedi pogodbe o
zaposlitvi s strani delavca (tretja alineja prvega odstavka 19. člena
ZZZPB), redne odpovedi iz krivdnega razloga na strani delavca
(četrta alineja prvega odstavka 19. člena ZZZPB) in izredne odpovedi s strani delodajalca iz razlogov na strani delavca, razen ob
izredni odpovedi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela
(šesta alineja prvega odstavka 19. člena ZZZPB). Do omenjene
konkurence lahko torej pride (le) v primeru izredne odpovedi zaradi
neuspešno opravljenega poskusnega dela.
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določeni s Konvencijo (69. člen). Pri tem lahko razloge za
mirovanje v grobem razvrstimo v tri večje skupine: mirovanje v
obdobju, ko je oseba vzdrževana na račun javnih sredstev oziroma upravičena do katere druge socialne dajatve, mirovanje
kot sankcija zaradi določenega ravnanja brezposelne osebe in
mirovanje zaradi upravičenosti do dohodkov iz dela.2 Izpodbijani določbi sodita v slednjo skupino.
Presoja z vidika načela jasnosti in določnosti predpisov (2. člen Ustave)
13. Predlagatelja menita, da na podlagi druge alineje tretjega odstavka 33. člena ZZZPB ni jasno, ali pravica do denarnega nadomestila miruje vsem upravičencem do nadomestila
za spoštovanje prepovedi konkurenčne dejavnosti, ali le tistim,
ki takšno nadomestilo tudi dejansko prejemajo. Zahteva, da
so norme opredeljene jasno in določno, tako da jih je mogoče
izvajati, da ne omogočajo arbitrarnega ravnanja in da nedvoumno ter dovolj določno opredeljujejo pravni položaj subjektov,
na katere se nanašajo, je vsebina enega izmed načel pravne
države iz 2. člena Ustave. Ta ustavna zahteva ne pomeni,
da morajo biti predpisi taki, da jih ne bi bilo treba razlagati.
Uporaba predpisov vedno pomeni njihovo razlago in tako kot
vsi predpisi so tudi zakoni predmet razlage. Z vidika 2. člena
Ustave pa postane predpis sporen takrat, kadar s pomočjo
pravil o razlagi pravnih norm ne moremo priti do jasne vsebine
predpisa. Tega izpodbijani določbi ni mogoče očitati. Besedna
zveza »do poteka časa, v katerem prejemajo nadomestilo«
namreč dovolj jasno kaže, da se lahko ta določba nanaša le na
tiste, ki dejansko prejemajo nadomestilo.
14. Neutemeljen je tudi očitek predlagateljev o nejasnosti tretje alineje tretjega odstavka 33. člena ZZZPB. Na
njeni podlagi naj ne bi bilo jasno, kaj v tej določbi pomeni
pojem »odpravnina, ki presega višino, določeno s predpisi
o delovnih razmerjih«. Glede višine odpravnine sta bistveni
zlasti dve določbi ZDR. V drugem odstavku 109. člena ZDR
je z določitvijo večkratnika od osnove za odpravnino (osnovo
pomeni povprečna mesečna plača delavca v zadnjih treh
mesecih pred odpovedjo), glede na leta zaposlitve delavca pri
delodajalcu, določena minimalna višina odpravnine. V četrtem
odstavku 109. člena ZDR pa je določena omejitev, da (tako
določena) višina odpravnine ne sme presegati 10‑kratnika
zakonsko določene osnove odpravnine, če ni v kolektivni
pogodbi na ravni dejavnosti določeno drugače. Zakonsko
predpisana višina odpravnine znaša torej največ 10‑kratnik
povprečne plače delavca v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo, s kolektivno pogodbo pa se je mogoče dogovoriti za
izplačilo odpravnine v višjem znesku. Glede na to je mogoče
kot odpravnino, ki presega zakonsko določeno (minimalno)
višino, upoštevati znesek odpravnine nad 10‑kratnikom zakonsko določene osnove.
15. Glede na navedeno druga in tretja alineja tretjega
odstavka 33. člena ZZZPB nista v neskladju z načelom jasnosti
in določnosti predpisov iz 2. člena Ustave.
Presoja z vidika pravice do socialne varnosti (prvi
odstavek 50. člena Ustave)
16. Predlagatelja očitata izpodbijanima določbama neskladje z načelom socialne države (2. člen Ustave). Uveljavljata
tudi neskladje izpodbijane ureditve s pravico do socialne varnosti (prvi odstavek 50. člena Ustave) kot enim izmed vidikov
tega ustavnega načela, izrecno določenim že v Ustavi. Vsebina
pravice do socialne varnosti z Ustavo ni podrobno določena. V
skladu s prvim odstavkom 50. člena Ustave se zagotavlja pod
pogoji, ki jih določa zakon. Gre za izrecno ustavno pooblastilo
zakonodajalcu, da določi način izvrševanja te človekove pravi2 Podobna je tudi ureditev v 20. in 21. členu Konvencije Mednarodne organizacije dela št. 168 o pospeševanju zaposlovanja in
varstvu pred brezposelnostjo (v nadaljevanju K MOD št. 168), ki je
Slovenija sicer ni ratificirala.
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ce (drugi odstavek 15. člena Ustave). Pri tem je zakonodajalcu,
kot to na splošno velja za področje socialnih pravic, zagotovljeno široko polje proste presoje. Vendar njegova normativna
dejavnost kljub temu ni povsem neomejena. Vsaka človekova
pravica ima namreč svoje ustavno zagotovljeno jedro, to je
samo bistvo te človekove pravice, v katero zakonodajalec ne
sme poseči. Zato je treba v vsakem primeru posebej ugotoviti,
ali določena zakonska ureditev, s katero zakonodajalec napolnjuje vsebino posamezne človekove pravice, še vedno pomeni
le način uresničevanja človekove pravice ali pa je morda prerasla že v poseg oziroma v omejitev te človekove pravice.
17. Izrecna ustavna določba, ki veže zakonodajalca pri
zakonskem urejanju človekove pravice do socialne varnosti, je
drugi odstavek 50. člena Ustave. Ta določa obveznost države
urediti obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in drugo
socialno zavarovanje ter skrbeti za njihovo delovanje. Med
socialnimi zavarovanji, navedenimi v tej ustavni določbi, sicer
ni izrecno omenjeno tudi zavarovanje za brezposelnost. Vendar
pa je treba pod pojem druga socialna zavarovanja iz drugega
odstavka 50. člena Ustave uvrstiti tudi to vrsto zavarovanja
(primerjaj s sklepom Ustavnega sodišča št. U‑I‑282/94 z dne
18. 10. 1995, OdlUS IV, 108). Iz Ustave izhaja torej dolžnost
države urediti socialno zavarovanje za brezposelnost in skrbeti
za njegovo delovanje, izbira konkretnih ukrepov, s katerimi
bo uresničen ta ustavni cilj, pa je prepuščena zakonodajalcu.
Zakonodajalec je kot osrednjo pravico, s katero se zagotavlja
socialna varnost za primer brezposelnosti, določil pravico do
denarnega nadomestila za brezposelnost, kar pa ne pomeni,
da socialna varnost oseb, zavarovanih za ta socialni primer, ne
bi mogla biti zagotovljena tudi na kakšen drug način.
18. Glede na navedeno pomeni zakonska ureditev posameznih pravic iz socialnih zavarovanj in določitev pogojev za
pridobitev in uresničevanje teh pravic praviloma le določitev
načina uresničevanja človekove pravice do socialne varnosti in
ne posega v to pravico. Pri tem ni izključeno, da je med takšne
določbe mogoče uvrstiti tudi določbe o mirovanju pravice do
nadomestila za brezposelnost zaradi prejemanja določenih dohodkov na temelju prejšnje zaposlitve. Vendar pa lahko velja to
le pod pogojem, da je pretežni namen takšnih dohodkov enak
namenu, ki ga ima sicer denarno nadomestilo za brezposelnost (nadomeščanje izpadlega dohodka ob izgubi zaposlitve).
Zgolj v takšnih primerih je namreč mogoče šteti, da je socialna
varnost posameznika ob nastopu socialnega primera zagotovljena kljub mirovanju pravice do denarnega nadomestila za
brezposelnost. Vlogo nadomestila za brezposelnost v takšnih
primerih sicer prevzame druga denarna dajatev, ki pa je izplačana za isti namen. Hkratno izplačilo obeh prejemkov bi lahko
pomenilo podvajanje pravic. Mirovanje v takšnem primeru zato
ne pomeni posega v pravico do socialne varnosti.3 Če so dohodki iz dela, ki povzročijo mirovanje pravice do nadomestila
za brezposelnost, izplačani za kakšen pretežno drug namen,
pa socialna varnost za primer brezposelnosti zavarovancu z
izplačilom takšnega prejemka ni zagotovljena. Zato je treba
mirovanje pravice do nadomestila za brezposelnost v takšnih
primerih opredeliti kot poseg v to človekovo pravico.
Posebej glede mirovanja pravice do nadomestila za brezposelnost zaradi prejemanja nadomestila za spoštovanje konkurenčne klavzule
19. Na podlagi dogovora o konkurenčni klavzuli je delavcu
po prenehanju delovnega razmerja prepovedano opravljanje
konkurenčne dejavnosti delodajalčevi.4 Zaradi spoštovanja konkurenčne klavzule je delavec začasno omejen v ustavnih pravi3 Tudi K MOD št. 102 določa, da se lahko dajatve iz te konvencije, med njimi tudi denarna dajatev za primer brezposelnosti,
ustavijo, in sicer tudi za čas, ko prejema prizadeta oseba nadomestilo za isti socialni primer od drugod (glej točko c) 69. člena).
4 Splošno o konkurenčni klavzuli in zlasti o pogojih za njeno
pravno veljavnost glej D. Senčur Peček v: D. Senčur Peček, N.
Belopavlovič, M. Kalčič (red.), Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem, GV Založba, Ljubljana 2008, str. 183–192.
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cah do proste izbire zaposlitve (drugi odstavek 49. člena Ustave) oziroma do svobodne gospodarske pobude (prvi odstavek
74. člena Ustave). Delavcu se zmanjšuje možnost zaposlitve
oziroma onemogoča zaslužek, ki bi ga lahko ustvarjal, če ne bi
bil zavezan s prepovedjo opravljanja konkurenčne dejavnosti.
Odmeno zaradi takšnih omejitev v naši ureditvi pomeni nadomestilo za spoštovanje konkurenčne klavzule. Temeljni namen
pravice do nadomestila za spoštovanje konkurenčne klavzule
je torej v zagotovitvi odmene zaradi obveznosti delavca, da se
vzdrži konkurenčne dejavnosti, ki se odraža v začasni omejitvi
njegovih ustavnih pravic (glej tudi odločbo Ustavnega sodišča
št. U‑I‑51/90 z dne 14. 5. 1992, Uradni list RS, št. 29/92, in
OdlUS I, 33). Kot takšno to nadomestilo ne pomeni prejemka,
ki bi bil izplačan za isti namen kot denarno nadomestilo za
brezposelnost. Zato pomeni ureditev o mirovanju pravice do
nadomestila za brezposelnost zaradi prejemanja nadomestila
za spoštovanje konkurenčne klavzule poseg v pravico do socialne varnosti iz prvega odstavka 50. člena Ustave.
20. Poseg v človekove pravice je ustavno dopusten samo,
če temelji na ustavno dopustnem, tj. stvarno upravičenem cilju
(tretji odstavek 15. člena Ustave) in je v skladu s splošnim
načelom sorazmernosti kot enim izmed načel pravne države (2. člen Ustave). Oceno skladnosti izpodbijane ureditve s
splošnim načelom sorazmernosti opravi Ustavno sodišče na
podlagi t. i. strogega testa sorazmernosti, ki obsega presojo
treh vidikov posega, tj. presojo nujnosti, primernosti in sorazmernosti posega v ožjem pomenu, če pred tem ugotovi,
da omejitev temelji na ustavno dopustnem cilju (glej odločbo
Ustavnega sodišča št. U‑I‑18/02 z dne 24. 10. 2003, Uradni list
RS, št. 108/03, in OdlUS XII, 86, 25. točka obrazložitve).
21. Iz zakonodajnega gradiva izhaja, da temelji mirovanje
pravice do nadomestila za brezposelnost zaradi prejemanja
nadomestila za spoštovanje konkurenčne klavzule na predpostavki, da lahko osebe, za katere se predpostavlja, da imajo
zadovoljive prejemke, ob nastanku brezposelnosti same prenesejo izgubo dotedanjih dohodkov.5 Takšni razlogi, ki merijo na
upoštevanje potrebe po racionalni uporabi sredstev zavarovalne skupnosti in s tem na zagotavljanje vzdržnosti sistema, bi sicer lahko pomenili ustavno dopusten cilj za poseg v človekovo
pravico do socialne varnosti. Vendar pa Ustavno sodišče, ne
da bi se spuščalo tudi v presojo primernosti in nujnosti takšnega ukrepa, ugotavlja, da izpodbijana ureditev ni sorazmerna
v ožjem pomenu. Pri presoji sorazmernosti posega v ožjem
pomenu Ustavno sodišče presoja, ali je teža posledic ocenjevanega posega v prizadeto človekovo pravico proporcionalna
koristim, ki bodo zaradi posega nastale. Morebitne koristi, ki
bi jih lahko imela takšna ureditev za sam sistem zavarovanja
za brezposelnost, pa ne morejo odtehtati teže posledic, ki jih
ima takšna ureditev za prizadete posameznike. Tem namreč
v obdobju mirovanja socialna varnost v smislu nadomeščanja
izpadlega dohodka ni zagotovljena, pri čemer ni najti razlogov
za to, da bi bili prav oni tisti, ki bi morali (v povečani meri) nositi
breme vzdržnosti sistema. Nadomestilo za spoštovanje konkurenčne klavzule je namreč dohodek, izplačan za povsem drug
namen kot denarno nadomestilo za brezposelnost. Ena izmed
temeljnih značilnosti sistemov socialnih zavarovanj pa je, da
temeljijo pravice v teh sistemih na predpostavljeni (anticipirani)
potrebi po dajatvi ob nastanku socialnega primera in kot takšne niso odvisne od dohodkovnega ali premoženjskega stanja
upravičenca ali njegovih družinskih članov.6 Zakonodajalec ni
pojasnil, zakaj je od te temeljne lastnosti sistemov socialnih
zavarovanj odstopil prav v primerih prejemanja nadomestila
Poročevalec DZ, št. 34/06, str. 24.
Po tem se sistemi socialnih zavarovanj (med drugim) razlikujejo od sistemov socialnih pomoči, v katerih so do dajatev
upravičene osebe, ki so v socialni ali ekonomski stiski in potrebujejo pomoč. Več glede lastnosti sistemov socialnih zavarovanj
in sistemov socialnih pomoči glej A. Bubnov-Škoberne, Splošne
značilnosti razvoja socialne varnosti, objavljeno v Pravo socialne
varnosti, Pravna fakulteta, Ljubljana 1999, str. 8–14.
5
6
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za spoštovanje konkurenčne klavzule. Glede na navedeno je
druga alineja tretjega odstavka 33. člena ZZZPB v neskladju
s pravico do socialne varnosti iz prvega odstavka 50. člena
Ustave. Kot takšno jo je Ustavno sodišče razveljavilo.
Posebej glede mirovanja pravice do nadomestila za brezposelnost zaradi pravice do odpravnine nad zakonsko določenim zneskom
22. Odpravnina zagotavlja odpuščenemu delavcu določeno socialno varnost ob prehodu v brezposelnost in hkrati
pomeni odmeno za dotedanje delo pri delodajalcu. Na ta način zakonodajalec, izhajajoč iz načela socialne države (2. člen
Ustave), pravice do socialne varnosti (prvi odstavek 50. člena
Ustave) in pravice do varstva dela (66. člen Ustave), porazdeli bremena v zvezi z odpuščenimi delavci med delavce,
delodajalce in državo (glej tudi odločbo Ustavnega sodišča
št. Up‑63/03 z dne 27. 1. 2005, Uradni list RS, št. 14/05 in
11/06 – popr., ter OdlUS XIV, 32). Kot mogoča oblika varstva
dohodka v primeru prenehanja delovnega razmerja bi torej
odpravnina v določenem obsegu lahko nadomestila tudi pravico do denarnega nadomestila iz obveznega zavarovanja za
brezposelnost.7 Zato mirovanje pravice do denarnega nadomestila za brezposelnost zaradi upravičenosti do odpravnine
samo po sebi še ne pomeni posega v pravico do socialne
varnosti iz prvega odstavka 50. člena Ustave.8 Upoštevaje
mejo, na katero je zakonodajalec vezal takšno mirovanje,
pa je treba izpodbijano ureditev v nadaljevanju presoditi še z
vidika skladnosti s pravico do sindikalne svobode iz 76. člena
Ustave, kot eno izmed pravic, s katero naj bi bila izpodbijana
ureditev v neskladju.
Presoja z vidika pravice do sindikalne svobode
(76. člen Ustave)
23. Predlagatelja očitata tretji alineji tretjega odstavka
33. člena ZZZPB tudi neskladje s 76. členom Ustave. Kot izhaja
iz dosedanje ustavnosodne presoje, je pomemben vidik sindikalne svobode tudi pravica do kolektivnega pogajanja, ki temelji
na svobodnem in prostovoljnem sklepanju kolektivnih pogodb
ter avtonomiji pogodbenih strank (odločba Ustavnega sodišča
št. U‑I‑61/06 z dne 11. 12. 2008, Uradni list RS, št. 120/08, in
OdlUS XVII, 72). Glede na to so očitki predlagateljev o omejevanju avtonomije kolektivnih pogajanj lahko bistveni z vidika
te določbe Ustave.
24. Po izpodbijani ureditvi povzroči mirovanje pravice do
denarnega nadomestila za brezposelnost (le) znesek odpravnine, ki presega višino, določeno s predpisi o delovnih razmerjih.
To ustreza izključno delu odpravnine, dogovorjenemu s kolektivno pogodbo (četrti odstavek 109. člena ZDR). Odpravnina
v višini minimalnega zneska, določenega z zakonom, namreč
ni obremenjena s takšno »sankcijo«. Upoštevaje izpodbijano
ureditev bodo zato delavci vedno upravičeni le do zakonsko
določene odpravnine, del odpravnine, dogovorjen s kolektivno
pogodbo, pa bo vedno in v celoti namenjen izključno zagotavljanju dohodkovne varnosti v obdobju mirovanja pravice
do denarnega nadomestila za brezposelnost. Takšna ureditev
pa ne le, da posega v pravico do sindikalne svobode in v tem
okviru v pravico do kolektivnih pogajanj, temveč pomeni samo
izvotlitev te pravice. Z izpodbijano ureditvijo je namreč v celoti
izničeno prizadevanje sindikatov, da bi v procesu kolektivnih
7 Pri tem se zdi potrebno opozoriti, da se socialna varnost za
primer brezposelnosti v našem sistemu primarno vendarle zagotavlja iz sredstev obveznega zavarovanja.
8 V zvezi s tem kaže omeniti 22. člen K MOD št. 168, po
katerem lahko mirovanje dajatve iz naslova zavarovanja za brezposelnost povzroči tudi upravičenost do odpravnine, katere glavni
namen je prispevati k nadomeščanju izpadlega dohodka. Vendar
pa je treba ob tem opozoriti tudi na določbo Konvencije MOD
št. 102, po kateri se lahko dajatve iz te konvencije za čas, ko prejema prizadeta oseba nadomestilo za isti socialni primer od drugod,
ustavijo le pod pogojem, da del dajatve, ki se ustavi, ne prekorači
nadomestila, ki ga prejema od drugod (glej točko c) 69. člena).
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pogajanj delavcem zagotovili višjo odpravnino (ob hkratnem
izplačilu nadomestila za brezposelnost).9
25. Kadar izpodbijana ureditev ne pomeni zgolj posega
v človekovo pravico, temveč preraste v izvotlitev človekove
pravice, prizadete z izpodbijanim posegom, presoja dopustnosti posega ne zahteva tehtanja sorazmerja med posegom v
človekovo pravico in morebitnim ustavno dopustnim ciljem, ki
bi tak poseg upravičeval. Noben še tako dopusten cilj namreč
ne more utemeljiti sorazmernosti ukrepa, ki pomeni izvotlitev
prizadete človekove pravice (primerjaj z odločbo Ustavnega
sodišča št. Up‑76/03, U‑I‑288/04 z dne 17. 3. 2005, Uradni list
RS, št. 34/05, in OdlUS XIV, 110, 14. točka). Zato je Ustavno
sodišče izpodbijano ureditev, ki pomeni izvotlitev pravice do
sindikalne svobode (76. člen Ustave), razveljavilo, ne da bi
opravilo presojo dopustnosti posega po strogem testu sorazmernosti.
C.
26. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
43. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07
– uradno prečiščeno besedilo – ZUstS) v sestavi: predsednik
Jože Tratnik ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag.
Marta Klampfer, mag. Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar in Jan Zobec.
Odločbo je sprejelo soglasno.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik

2770.

Odločba o ugotovitvi, da sta drugi stavek
šestega odstavka 29. člena in drugi stavek
drugega odstavka 30. člena Zakona
o gospodarskih zbornicah v neskladju
z Ustavo

Številka: U-I-27/10-12
Datum: 10. 6. 2010

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo Trgovinske zbornice Slovenije, Ljubljana, ki jo zastopa dr. Andrej Berden, Ljubljana, na seji 10. junija 2010

o d l o č i l o:
1. Drugi stavek šestega odstavka 29. člena in drugi stavek
drugega odstavka 30. člena Zakona o gospodarskih zbornicah
(Uradni list RS, št. 60/06 in 110/09) sta v neskladju z Ustavo.
2. Državni zbor Republike Slovenije mora neskladje z
Ustavo iz prejšnje točke izreka odpraviti v roku šestih mesecev
po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. Do odprave neskladja z Ustavo se zadrži izvrševanje
drugega in tretjega odstavka 30. člena Zakona o gospodarskih
zbornicah.
4. Pobuda za oceno ustavnosti drugega stavka četrtega odstavka 29. člena Zakona o gospodarskih zbornicah se
zavrže.

9 Na spornost takšne ureditve z vidika 76. člena Ustave
opozarja tudi teorija (glej K. Kresal Šoltes, Omejevanje avtonomije
kolektivnega pogajanja – primer vpliva višine odpravnine na pravico
do denarnega nadomestila za brezposelnost, Delavci in delodajalci,
št. 4 (2006), str. 517–521).

Uradni list Republike Slovenije
Obrazložitev
A.
1. Pobudnica, s statusom reprezentativne gospodarske
zbornice, s čimer utemeljuje svoj pravni interes, zatrjuje, da so
četrti odstavek 29. člena in drugi odstavek 30. člena Zakona o
gospodarskih zbornicah (v nadaljevanju ZGZ) ter 2. člen Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih zbornicah
(Uradni list RS, št. 110/09 – v nadaljevanju ZGZ‑A) v neskladju
s 14. členom Ustave. Slednji je spremenil drugi stavek šestega
odstavka 29. člena ZGZ, za katerega je Ustavno sodišče z odločbo št. U‑I‑120/08 z dne 9. 4. 2009 (Uradni list RS, št. 32/09)
ugotovilo, da je v neskladju z Ustavo, Državnemu zboru Republike Slovenije pa naložilo, da ugotovljeno neskladje odpravi
v roku šestih mesecev od objave odločbe v Uradnem listu
Republike Slovenije. Pobudnica meni, da z ZGZ‑A ugotovljeno
neskladje šestega odstavka 29. člena ZGZ ni bilo odpravljeno,
saj naj zakonodajalec ne bi v zadostni meri upošteval odločbe
št. U‑I‑120/08. Navaja, da bi morali biti skupaj z novo Gospodarsko zbornico Slovenije (v nadaljevanju GZS/2) v povsem
enakopravnem položaju glede delitve premoženja Gospodarske
zbornice Slovenije (v nadaljevanju GZS), vendar pa naj bi novi
drugi stavek šestega odstavka 29. člena ZGZ skupaj z drugim
odstavkom 30. člena ZGZ ohranjal neenakost med obema reprezentativnima zbornicama. Po konstituiranju reprezentativnih
zbornic naj bi se vloga pravnega naslednika GZS »zreducirala
le na skrbnika premoženja in naj ne bi bila upravičena do delitve
premoženja GZS«. Zato se po mnenju pobudnice kriterij za delitev premoženja iz drugega stavka šestega odstavka 29. člena
ZGZ ne more uporabiti za delitev premoženja med reprezentativnima zbornicama, saj naj bi ta določal pravice pravnega
naslednika GZS kot prehodnega in začasnega upravljavca premoženja GZS. To naj bi pomenilo tudi, da mu ne morejo pripadati deleži upravičenj iz četrtega odstavka 29. člena ZGZ. Prav
zato naj bi bila četrti odstavek in drugi stavek šestega odstavka
29. člena ZGZ v neskladju s 14. členom Ustave. Tako naj bi bilo
treba bodisi črtati drugi stavek šestega odstavka 29. člena ZGZ
bodisi ustrezno spremeniti drugi odstavek 30. člena ZGZ. Ker
naj bi se vloga pravnega naslednika GZS s konstituiranjem novih
reprezentativnih zbornic izčrpala, bi bila edina mogoča delitev
premoženja delitev na deleže, ki so proporcionalni deležem
upravičenj posamezne reprezentativne zbornice.
2. Državni zbor na pobudo ni odgovoril, mnenje pa je
podala Vlada Republike Slovenije. V njem navaja, da ZGZ‑A v
celoti upošteva odločbo Ustavnega sodišča št. U‑I‑120/08, saj
je zmanjšal delež GZS/2 za propadle deleže, kot jih opredeljuje
navedena odločba. Poleg tega je določil, da morajo reprezentativne zbornice v štirinajstih dneh po njegovi uveljavitvi GZS/2
posredovati podatke o deležu upravičenj, ki so bila nanje prenesena do vključno 8. 6. 2009, kar naj bi bilo v skladu s 5. točko
izreka odločbe št. U‑I‑120/08. Glede na to Vlada predlaga, naj
Ustavno sodišče pobudo zavrne kot očitno neutemeljeno.
B. – I.
Odločitve Ustavnega sodišča v pripravljalnem postopku in obseg presoje
3. Ustavno sodišče je s sklepom št. U‑I‑27/10 z dne
18. 2. 2010 sprejelo pobudo za začetek postopka za oceno
ustavnosti drugega stavka četrtega odstavka in drugega stavka šestega odstavka 29. člena ter drugega stavka drugega
odstavka 30. člena ZGZ. Z istim sklepom je na podlagi prvega
odstavka 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju
ZUstS) do končne odločitve zadržalo izvrševanje tretjega odstavka 30. člena ZGZ.
4. Kot je Ustavno sodišče pojasnilo že v sklepu
št. U‑I‑27/10, pobudnica navaja, da izpodbija četrti odstavek
29. člena in drugi odstavek 30. člena ZGZ v celoti. Vendar iz
navedb izhaja, da izpodbija le drugi stavek četrtega odstavka
29. člena in drugi stavek drugega odstavka 30. člena ZGZ. Zato
je Ustavno sodišče štelo, da izpodbija le ta dva stavka.

Uradni list Republike Slovenije
B. – II.
Presoja drugega stavka šestega odstavka 29. člena in
drugega stavka drugega odstavka 30. člena ZGZ
5. Vprašanje ureditve delitve premoženja GZS po ZGZ
je Ustavno sodišče že presojalo. Z odločbo št. U‑I‑120/08
je odločilo, da je šesti odstavek 29. člena ZGZ v neskladju
z Ustavo in da mora zakonodajalec ugotovljeno neskladje
odpraviti v roku šestih mesecev po objavi odločbe v Uradnem
listu Republike Slovenije. Presodilo je namreč, da ni razumnega razloga za ureditev, po kateri GZS/2 ne obdrži le deležev
tistih gospodarskih subjektov, ki so ostali njeni člani, temveč
tudi propadle deleže nekdanjih članov GZS, ki so izstopili iz
GZS/2, pa svojega deleža niso prenesli na zbornico ali pa so ga
prenesli na zbornico, ki do trenutka delitve ni pridobila statusa
reprezentativnosti.
6. Z ZGZ‑A je bil drugi stavek šestega odstavka 29. člena
ZGZ spremenjen tako, da sedaj določa, da je delež upravičenj
pravnega naslednika GZS enak vsoti deležev upravičenj vseh
članov GZS na dan uveljavitve tega zakona, zmanjšan za
deleže upravičenj članov, ki so izstopili iz pravnega naslednika
GZS v skladu s četrtim odstavkom tega člena. To pomeni, da
se delež GZS/2 izračuna tako, da se od skupne vsote deležev
vseh članov odštejejo deleži članov, ki so iz nje izstopili.
7. Pobudnica v obravnavani pobudi zatrjuje, da je ureditev delitve premoženja GZS po 30. členu ZGZ, po kateri se za
končno delitev upošteva ključ določitve deležev upravičenj za
prehodno obdobje po 29. členu ZGZ, v neskladju z Ustavo, ker
naj ne bi obstajal razumen, iz narave stvari izhajajoč razlog,
ki bi upravičeval, da se ključ iz prehodnega režima (tj. načina
uporabe prostorov in infrastrukture GZS v času do razdelitve
premoženja GZS) uporabi za dokončno delitev, saj naj bi zakonodajalec s tem privilegiral GZS/2 in kršil načelo enakosti pred
zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave.
8. Splošno načelo enakosti pred zakonom iz drugega
odstavka 14. člena Ustave zahteva, da zakonodajalec bistveno
enake položaje ureja enako. Če zakonodajalec takšne položaje
ureja različno, mora za razlikovanje obstajati razumen razlog,
ki izhaja iz narave stvari. Načelo enakosti torej zakonodajalcu
ne preprečuje, da v mejah svoje pristojnosti določa kriterije,
po katerih bo določena podobna dejanska stanja med seboj
razlikoval in nanje vezal različne pravne posledice. Tovrstno
razločevanje, s katerim zakonodajalec zasleduje dopustne cilje,
je bistvena sestavina zakonodajne pristojnosti (glej odločbo
Ustavnega sodišča št. U‑I‑36/06 z dne 5. 2. 2009, Uradni list
RS, št. 14/09).
9. Ureditev (dokončne) delitve premoženja GZS med
zbornice, ustanovljene po ZGZ, ki so dosegle prag reprezentativnosti po tretjem odstavku 4. člena ZGZ (v nadaljevanju
reprezentativne zbornice), je po drugem odstavku 30. člena
ZGZ določena tako, da se ob dogovoru teh zbornic upoštevajo
kriteriji iz 29. člena ZGZ. Ti kriteriji pa določajo na eni strani, da
je delež upravičenj reprezentativnih zbornic enak vsoti upravičenj posameznih članov, ki so jih prenesli na reprezentativno
zbornico (prvi stavek šestega odstavka 29. člena ZGZ); na
drugi strani pa, da je delež upravičenj pravnega naslednika
GZS, tj. GZS/2, enak vsoti upravičenj vseh članov GZS na dan
uveljavitve tega zakona, zmanjšan za deleže upravičenj članov,
ki so izstopili iz pravnega naslednika GZS v skladu s četrtim
odstavkom 29. člena ZGZ (drugi stavek šestega odstavka
29. člena ZGZ). To pomeni, da se delež GZS/2 izračuna tako,
da se od skupne vsote deležev vseh članov odštejejo deleži
članov, ki so iz nje izstopili. Delež upravičenj GZS/2 tako obsega tudi deleže tistih članov, ki v pravnem prometu ne obstajajo
več, ker so prenehali obstajati na podlagi enega izmed načinov,
ki jih slovenski pravni red določa za prenehanje subjektov (na
primer likvidacija, stečaj, izbris iz sodnega registra brez likvidacije ali statusnopravne spremembe, kot na primer pripojitev,
ki imajo za posledico prenehanje pravnega subjekta). Kljub načelno enakopravnemu pristopu do gospodarskih zbornic je torej
zakonodajalec v zvezi z delitvijo premoženja GZS (30. člen
ZGZ) pa tudi za uporabo prostorov in infrastrukture GZS v
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prehodnem obdobju (29. člen ZGZ) predvidel oziroma določil
različna kriterija za določitev deleža upravičenj. Vprašanje,
ki se zato zastavi, je, ali gre pri GZS/2 in pri reprezentativnih
zbornicah za enake pravne položaje, ki praviloma zahtevajo,
da jih zakonodajalec obravnava enako.
10. Očitno je, da je nastanek reprezentativnih zbornic drugačen od nastanka GZS/2. Prve se namreč ustanovijo na novo
in pridobijo status pravne osebe z vpisom v register (drugi odstavek 3. člena ZGZ). Poleg tega potrebujejo odločbo, ki jo v skladu
s tretjim odstavkom 4. člena ZGZ izda minister, pristojen za
gospodarstvo, na podlagi vloge zainteresirane zbornice, s katero
se določi njihova reprezentativnost. Za to morata biti kumulativno
izpolnjena dva pogoja, in sicer da je vanjo združenih najmanj pet
odstotkov (5%) vseh gospodarskih subjektov, ki se lahko včlanijo
v zbornico, pri čemer mora njihov skupen prihodek od prodaje
znašati najmanj deset odstotkov (10%) prihodkov od prodaje v
gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo obračunsko obdobje (drugi odstavek 4. člena ZGZ). Drugače je pri GZS/2, ki je
po sili zakona nastala kot pravni naslednik GZS (prvi odstavek
26. člena ZGZ). Vendar pa Zakon določa tudi, da je postala
zbornica po ZGZ in da mora v petih mesecih uskladiti svoj statut
in delovanje z določbami ZGZ. Za reprezentativnost tudi GZS/2
potrebuje odločbo iz tretjega odstavka 4. člena ZGZ. To pomeni,
da je zakonodajalec GZS/2 izenačil z novonastalimi (reprezentativnimi) zbornicami in da gre za enake pravne položaje. Zato
bi moral zakonodajalec za različno obravnavanje za določitev
deleža upravičenj zadostiti pogojem, ki jih nalaga drugi odstavek
14. člena Ustave, tj. da za razlikovanje obstaja razumen razlog,
ki izhaja iz narave stvari.
11. Vendar pa niti iz zakonodajnega gradiva niti iz odgovora Vlade ni razviden stvarno upravičen oziroma razumen
razlog, zakaj je zakonodajalec za določitev deležev upravičenj
za dokončno razdelitev premoženja uporabil različne kriterije
za GZS/2 na eni strani in za druge reprezentativne zbornice
na drugi strani. Prav tako ni mogoče razbrati razumnega razloga, ki bi upravičeval, da se pri začasni ureditvi po 29. členu
ZGZ upoštevajo deleži upravičenj tako, da GZS/2 pripadajo
tudi deleži danes neobstoječih subjektov, ki so bili nekoč člani
GZS, pa so prenehali obstajati, oziroma zakaj se ti deleži nekoč
članov GZS upoštevajo v vsoti deležev, ki omogočajo uporabo
prostorov in infrastrukture GZS v prehodnem obdobju. Za obe
razlikovanji oziroma dajanji prednosti GZS/2 Ustavno sodišče
torej ni našlo razumnega razloga. Zato sta drugi stavek šestega
odstavka 29. člena in drugi stavek drugega odstavka 30. člena
ZGZ v neskladju z drugim odstavkom 14. člena Ustave.
B. – III.
Odločitev in način izvršitve
12. Ker ZGZ ureja tako končno razdelitev premoženja
GZS kot tudi prehodni režim upravljanja s premoženjem GZS
na način, ki ne omogoča razveljavitve, je Ustavno sodišče sprejelo odločbo, s katero je ugotovilo neskladje z Ustavo (1. točka
izreka). Odločilo je še, da mora Državni zbor ugotovljeno neskladje odpraviti v roku šestih mesecev po objavi te odločbe v
Uradnem listu Republike Slovenije (2. točka izreka).
13. Ustavno sodišče lahko na podlagi drugega odstavka
40. člena ZUstS določi način izvršitve svoje odločbe, kadar
meni, da je to potrebno. Da ne bi v tem primeru prišlo do
razdelitve premoženja GZS na način, ki bi bil v neskladju z
Ustavo, oziroma da ne bi prišlo do vzpostavitve solastnine
in soimetništva premoženja GZS po deležih, ki bi temeljili
na ugotovljeni protiustavnosti določitve deležev upravičenj, je
Ustavno sodišče do odprave ugotovljene neustavnosti zadržalo izvrševanje drugega in tretjega odstavka 30. člena ZGZ
(3. točka izreka). To pomeni, da bodo lahko reprezentativne
zbornice sklenile dogovor o delitvi premoženja šele, ko bo zakonodajalec na ustavno skladen način določil način izračuna
deležev upravičenj, oziroma da bo vzpostavljena solastnina in
soimetništvo premoženja glede na ustavno skladno določene
deleže upravičenj po preteku ustreznega roka, ki ga mora določiti zakonodajalec.
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B. – IV.
Pravni interes
14. Ustavno sodišče pazi na obstoj procesnih predpostavk po uradni dolžnosti ves čas postopka. Procesna predpostavka za oceno ustavnosti je med drugim tudi obstoj pravnega interesa. Po drugem odstavku 24. člena ZUstS je pravni
interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih
pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno
posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov
pravni položaj.
15. Ustavno sodišče je ob presoji izpodbijanih določb ZGZ
ugotovilo, da pobudnica ne izkazuje pravnega interesa za izpodbijanje določbe drugega stavka četrtega odstavka 29. člena
ZGZ, ki določa, da se za člane, ki v roku 22 mesecev po uveljavitvi tega zakona niso izstopili iz pravnega naslednika GZS, šteje,
da je njihov delež upravičenj ostal pravnemu nasledniku GZS.
Pobudnica namreč ni članica, za katero je ZGZ določil zakonsko
domnevo, da je njen delež upravičenj ostal pravnemu nasledniku
GZS. Ustavno sodišče je pobudnici že v odločbi št. U‑I‑120/08
(17. in 18. točka obrazložitve) pojasnilo v zvezi z neobstojem
pravnega interesa za izpodbijanje prvega odstavka 26. člena
ZGZ, da ni več mogoče vzpostaviti položaja, ko bi vse zbornice
imele enak izhodiščni položaj glede pridobivanja članstva. Ker
se na članstvo veže tudi delež upravičenj, velja povedano tudi
zanje. Ker pobudnica nima pravnega interesa za izpodbijanje
drugega stavka četrtega odstavka 29. člena ZGZ, je Ustavno
sodišče pobudo v tem delu zavrglo (4. točka izreka).
C.
16. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
tretjega odstavka 25. člena, drugega odstavka 40. člena in
48. člena ZUstS ter tretje alineje tretjega odstavka 46. člena
Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07) v
sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnice in sodniki dr. Mitja
Deisinger, mag. Marta Klampfer, mag. Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar in
mag. Jadranka Sovdat. Odločbo je sprejelo soglasno.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije

BANKA SLOVENIJE
2771.

Povprečne efektivne obrestne mere za
potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in
hranilnic po stanju na dan 1. 6. 2010

Na podlagi tretjega odstavka 18.a člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 70/00, 41/04 in 111/07)
objavlja Banka Slovenije

POVPREČNE EFEKTIVNE
OBRESTNE MERE
za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank
in hranilnic po stanju na dan 1. 6. 2010
Povprečne efektivne obrestne mere, izračunane na način
iz 17. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS,
št. 70/00, 41/04 in 111/07), ki so jih banke in hranilnice uporabljale za določene ročnosti in zneske potrošniških kreditov, so
po stanju na dan 1. 6. 2010 znašale:
Standardizirani
potrošniški kredit
1
2 meseca
200 EUR
4 mesece
500 EUR
6 mesecev
1.000 EUR
12 mesecev
2.000 EUR
36 mesecev
4.000 EUR
10 let
20.000 EUR

Povprečne efektivne
obrestne mere (v %)*
2
221,9
43,4
21,9
12,2
9,3
6,7

* Valuta kredita EUR
Ljubljana, dne 23. junija 2010
mag. Janez Fabijan l.r.
Viceguverner
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OBČINE
BLED
2772.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o merilih in pogojih za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov
in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost na območju Občine Bled

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 039-21/2008-2
Bled, dne 8. junija 2010
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list
RS, št. št. 4/06 – UPB1) ter 4. in 11. člena Pravilnika o merilih
za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij
na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS,
št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) ter 16. člena Statuta Občine
Bled – UPB (Uradni list RS, št. 67/09) je Občinski svet Občine
Bled na 24. redni seji dne 8. 6. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o merilih in pogojih za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij,
na katerih se opravlja gostinska dejavnost
na območju Občine Bled
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost na območju Občine Bled (v nadaljnjem besedilu:
odlok).
2. člen
Določba 3. točke prvega odstavka 4. člena odloka se
spremeni, tako da se glasi:
»3. gostinski obrati, ki gostom nudijo tudi mehansko ali
živo glasbo za ples oziroma družabni program in jo izvajajo
v zaprtih prostorih s protihrupno zaščito, lahko obratujejo do
03. ure naslednjega dne, ob petkih in sobotah do 04. ure naslednjega dne.«
3. člen
Določba drugega stavka drugega odstavka 4. člena odloka se spremeni, tako da se glasi:
»Gostinskim obratom v večnamenskih objektih, gostinskim
obratom neposredno ob večnamenskih objektih in gostinskim
obratom ob Cesti svobode se v zaprtih prostorih gostinskega
obrata lahko podaljša obratovalni čas do 01. ure naslednjega
dne, ob petkih, sobotah in praznikih do 3.00 ure naslednjega
dne, gostinski vrtovi do 01.00 ure, glasba zunaj gostinskega
obrata do 23.00 ure.«
Določbi 4. člena odloka se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Gostinskim obratom se v obdobju od 1. 6. do
1. 10. lahko podaljša obratovalni čas do 03.00 ure naslednjega dne, gostinski vrtovi do 01.00 ure, glasba zunaj
gostinskega obrata do 23.00 ure, in sicer pod pogojem, da
ima gostinec s službo varovanja, ki ima licenco za varovanje,
sklenjeno pogodbo o dodatnem zunanjem varovanju, ki jo
predloži občinski upravi ob predložitvi vloge za podaljšanje
obratovalnega časa.
(4) Gostinski obrati iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se dogovorijo o razdelilniku stroškov kritja varnostne
službe sorazmerno glede na podaljšanji obratovalni čas.«

BOVEC
2773.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid,
Tolmin in Kanal ob Soči«

Na podlagi 8. člena Odloka o organizaciji in delovnem
področju občinske uprave Občine Bovec (Uradno glasilo,
št. 5/2006 in Uradni list RS, št. 83/09), je Občinski svet Občine
Bovec na 29. redni seji dne 10. 6. 2010, v skladu z 49.a členom
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2,
76/08) sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid,
Tolmin in Kanal ob Soči«
1. člen
V Odloku o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal
ob Soči« (Uradni list RS, št. 109/09) se v prvem odstavku
5. člena za besedilom »ustanoviteljic« črtajo besede »in naloge
v zvezi z ugotavljanjem javnih služb«.

glasi:

2. člen
V 6. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se odslej

»(3) Pooblaščene uradne osebe Medobčinske inšpekcije
vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske
pristojnosti, določenih z Zakonom o varnosti cestnega prometa,
Zakonom o varstvu javnega reda in miru, Zakonom o spodbujanju razvoja turizma ter veljavnimi občinskimi predpisi, ki so
posebna priloga Odloka v obliki seznama predpisov, objavljenih
na spletnih straneh občin ustanoviteljic.«
3. člen
20. člen se spremeni tako, da se odslej glasi:
»20. člen
(1) Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah
ustanoviteljicah.
(2) Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v uradnih
glasilih svojih občin v petnajstih dneh po sprejemu na seji občinskega sveta.
(3) Odlok se začne uporabljati petnajsti dan po zadnji
objavi.«

Stran
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ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Črnomelj za leto 2009

4. člen
V 21. členu se črta prvi odstavek. Dosedanji drugi odstavek postane prvi odstavek.
Št. 007-03/2009
Bovec, dne 10. junija 2010
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l.r.

ČRNOMELJ
2774.

Obvezna razlaga Odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za ureditveno območje
Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik,
Kanižarica in Blatnik

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list
RS, št. 35/03, 106/05, 65/07, 75/08 in 20/10) je Občinski svet
Občine Črnomelj na 24. redni seji dne 17. junija 2010 sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih
za ureditveno območje Črnomlja in naselij
Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik
1. člen
Sprejme se obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna
vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik (SDL, št. 14/90, Uradni list
RS, št. 57/98, 69/00, 135/03, 63/04, 66/05, 65/06, 63/07, 75/08
in 108/08) – v nadaljevanju: Odlok, ki glasi:
»Določila 100. člena Odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas,
Svibnik, Kanižarica in Blatnik je treba razumeti tako, da se za
obravnavano območje izdela enotna zazidalna situacija z vsemi rešitvami komunalne in cestne infrastrukture ter postavitve
objektov. Enotno zazidalno situacijo potrdi pristojna občinska
služba in je osnova, na podlagi katere se pripravi umestitev
objektov in drugih ureditev v prostor za izdajo gradbenih dovoljenj za posamezen objekt ne glede na faznost gradnje.«
2. člen
Obvezna razlaga je sestavni del Odloka.
3. člen
Obvezna razlaga začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-10/2010
Črnomelj, dne 17. junija 2010

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Črnomelj
za leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj 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 Črnomelj za leto
2009. Sestavni del zaključnega računa so tudi obrazložitve, v
katerih je podrobnejše opisana poraba sredstev in podatki o
posameznih projektih, ki so se izvajali v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna občine izkazuje
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

Prihodki skupaj

12.189.084,69

II.

Odhodki skupaj

13.911.335,81

III.

Proračunski primanjkljaj (I.-II.)

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev

0

V.

Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev

0

C)

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

Zadolževanje

Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za
leto 2009

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 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni
list RS, št. 35/03, 106/05, 65/07, 75/08 in 30/10) je Občinski
svet Občine Črnomelj na 24. seji dne 17. 6. 2010 sprejel

1.722.251,12

2.200.000,00

VIII. Odplačila dolga

304.045,77

IX.

Povečanje sredstev na računih
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

X.

Neto zadolževanje (VII.-VIII.)

1.895.954,23

XI.

Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.)

1.722.251,12

173.703,11

Stanje sredstev na računih 31.12.

670.518,00

4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2009
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-229/2009
Črnomelj, dne 17. junija 2010
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

2775.

EUR

A)

2776.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj
za leto 2010

Na podlagi 3. in 40. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena
Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03, 106/05,
65/07, 75/08 in 30/10) je Občinski svet Občine Črnomelj na
24. redni seji dne 17. 6. 2010 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
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ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Črnomelj
za leto 2010
1. člen
V odloku o proračunu Občine Črnomelj za leto 2010 (Uradni list RS, št. 8/10) se 2. točka spremeni in se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

51 / 28. 6. 2010 /

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.)

–701.009

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontovProračun
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemlj.
in nematerialnega premoženja
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sred. iz dražavn. proračuna
iz sredstev pror. EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DEL.

756.542
17.000
65.000
80.000
637.354
870.000
600.000

7613

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
v eurih
leta 2010
16.651.838
11.505.116
9.949.220
8.648.220
643.000
658.000
1.555.896

Stran

0
0

440 Dana posojila

0

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 premož. v svoji lasti

0

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

0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

500.000

50 ZADOLŽEVANJE 500.000
500 Domače zadolževanje

500.000

VIII.ODPLAČILA DOLGA (550)

576.500

270.000
19.400
19.400
4.257.322

55 ODPLAČILA DOLGA

576.500

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–76.500

1.398.569

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

701.009

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31.12 PRETEKLEGA LETA

777.509

9009 Splošni sklad za drugo

777.509

2.858.753
17.352.847
3.363.510
849.366
136.033
2.236.511
128.600
13.000
6.949.628
432.551
2.769.100
818.095
2.929.882
6.117.094
6.117.094
922.615
383.984
538.631

550 Odplačila domačega dolga
IX. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)

576.500
–777.509

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-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Črnomelj.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na določitev
višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 2010.
Št. 410-421/2009
Črnomelj, dne 17. junija 2010
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

Stran
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Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Črnomelj

Na podlagi 62. in 65., člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08,
76/08 in 79/09), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 41/04, 17/06 – ORZVO, 20/06, 28706 – Skl. US,
49706 – ZmetD, 66/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08,
70/08 in 108/09), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06
– ZJZP), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS,
št. 7/03, 86/04, 7/05 – skl. US, 34/05 – odl. US, 44/05, 40/06,
51/06 – popr., 115/06, 139/06 – odl. US, 17/08, 21/08 – popr.,
76708, 108/09 in 109/09 – odl. US), 4. in 8. člena Odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj (Uradni list RS,
št. 35/03, 106/05, 66/06 in 118/07) in 16. člena Statuta Občine
Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – UPB, 106/05, 65/07, 75/08
in 30/10) je Občinski svet Občine Črnomelj na 24. redni seji dne
17. 6. 2010 sprejel

ODLOK
o oskrbi s pitno vodo v Občini Črnomelj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa pogoje in način oskrbe s pitno vodo,
gospodarjenje z objekti in napravami, ki služijo oskrbi s pitno
vodo iz javnega vodovodnega omrežja (v nadaljevanju: javnega
vodovoda) ter zahteve za oskrbo s pitno vodo, ki morajo biti izpolnjene pri opravljanju storitev obvezne občinske gospodarske
javne službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem
besedilu: javna služba) in pri lastni oskrbi s pitno vodo.
S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno
vodo stavb ter gradbenih inženirskih objektov, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali. Za
storitve javne službe se tudi šteje oskrba s pitno vodo stavb ali
gradbenih inženirskih objektov, v katerih se opravljajo storitve
državnih in občinskih javnih služb.
2. člen
Pojmi v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. Pitna voda je voda v skladu s predpisom, ki ureja pitno
vodo.
2. Obdelava vode je filtriranje, čiščenje in dezinfekcija
vode iz vodnega vira, ki je namenjen oskrbi s pitno vodo.
3. Odjemno mesto je mesto vodovoda, kjer se odčitava
poraba pitne vode posameznega porabnika pitne vode. Na
posamezno odjemno mesto je lahko priključeno več porabnikov
pitne vode, če je v skladu z določbami stanovanjskega zakona
zagotovljena porazdelitev stroškov med njimi.
4. Hidrantno omrežje so gradbeni inženirski objekti in
naprave, s katerimi se voda od vira za oskrbo z vodo dovaja
do zunanjih hidrantov, ki se uporabljajo za gašenje požara ali
se nanje priključijo gasilna vozila z vgrajenimi črpalkami ali
prenosne gasilne črpalke.
5. Javni vodovod je vodovod, ki ga sestavlja en ali več
sekundarnih vodovodov, lahko pa tudi en ali več primarnih
ali transportnih vodovodov in je namenjen kot občinska javna
infrastruktura opravljanju storitev javne službe v lasti Občine
Črnomelj.
6. Sekundarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi
povezani tehnološki objekti, kot so objekti za dvigovanje ali
zmanjševanje tlaka v omrežju in za obdelavo vode na sekundarnem vodovodu, ki je namenjeno za neposredno priključevanje stavb na posameznem poselitvenem območju. V sekundarni vodovod je vključeno tudi vodovodno omrežje, vključno z
zunanjimi hidranti, in vodovodno omrežje za vzdrževanje javnih
površin. Gradbeni inženirski objekti in oprema sekundarnega
vodovoda so občinska gospodarska javna infrastruktura.
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7. Primarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi
povezani tehnološki objekti, kot so objekti za obdelavo vode,
vodohrani in črpališča, ki so namenjeni transportu pitne vode
od enega ali več vodnih virov do sekundarnega vodovoda.
Gradbeni inženirski objekti in oprema primarnega vodovoda so
občinska gospodarska javna infrastruktura.
8. Transportni vodovod je del vodovoda, na katerem ni
priključkov neposrednih porabnikov pitne vode in je namenjen
za transport vode na večje razdalje od vodnih virov do primarnega vodovoda.
9. Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo je oskrba prebivalcev s pitno vodo na podlagi vodnega dovoljenja, izdanega v
skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami, na območjih,
kjer se storitve javne službe ne izvajajo.
10. Zasebni vodovod je vodovod, katerega objekti in oprema so v lasti oseb zasebnega prava in namenjeni lastni oskrbi
prebivalcev s pitno vodo.
11. Uporabniki vode iz javnega vodovoda so fizične in
pravne osebe, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda ali
uporabljajo njegovo požarno varstveno funkcijo.
12. Upravljavec javnega vodovodnega omrežja je Javno
podjetje Komunala d.o.o. Črnomelj.
13. Tehnični pravilnik za vodovod je pravilnik, s katerim
se ureja tehnična izvedba, vzdrževanje in uporaba javnega
sistema za oskrbo s pitno vodo.
14. Interno vodovodno ali hidrantno omrežje je omrežje,
ki ga od javnega vodovodnega omrežja ločuje vodovodni priključek z merilnim mestom.
15. Vodovodni priključek je priključek na javno vodovodno
omrežje in je lahko stalen, začasen ali provizoričen, kakor jih
definira tehnični pravilnik. Sestavljen je iz:
– priključnih in zapornih elementov na mestu priključka
na javni vodovod s pripadajočimi spojniki, vgradno garnituro,
betonskim podstavkom in cestno kapo,
– priključne in zaščitne cevi z vsem pripadajočim materialom,
– merilnega mesta, ki se zaključuje z zapornim ventilom
za vodomerno napravo.
16. Vodarina je znesek, ki poleg cene vode vključuje tudi
prispevke, davke in takse.
17. Števnina je znesek, namenjen za redno menjavo
obračunskega vodomera.
18. Vzdrževalnina je znesek, namenjen vzdrževanju hišnih priključkov.
19. Omrežnina je znesek, namenjen pokrivanju letnih
stroškov javne infrastrukture.
20. Normirana poraba je poraba za stavbe z obračunskimi
vodomeri določena po veljavnem pravilniku o metodologiji za
oblikovanje cen storitev. Določi se z upoštevanjem zmogljivosti
vodomerov in faktorjev, pri čemer se za vodomer DN 13 upošteva normalna poraba, ki znaša 0,6 m3 pitne vode na dan, oziroma
0,15 m3/osebo/dan, kjer se poraba vode ne meri. V večstanovanjskih stavbah z upravnikom se normirana poraba lahko določi
glede na dejansko število oseb, ki prebivajo v stavbi.
21. Prekomerna poraba je poraba pitne vode, ki je na letni
ravni večja od normirane porabe v prejšnji točki tega člena.
Cena prekomerno porabljene pitne vode (razlika nad normirano
porabo) se poveča za 50%.
3. člen
Z objekti in napravami za oskrbo s pitno vodo iz javnega
vodovodnega omrežja upravlja in gospodari javno podjetje
Komunala Črnomelj d.o.o., Črnomelj (upravljavec). V okviru
storitev javne službe mora upravljavec javnega vodovoda na
celotnem območju Občine Črnomelj, kjer je zgrajen javni vodovod, zagotoviti:
1. oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom storitev javne
službe pod enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo pitno
vodo in storitve javnih služb;
2. pridobivanje podatkov o odvzemu pitne vode iz javnega
vodovoda zaradi obračuna storitev javne službe;
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3. vzdrževanje objektov in opreme javnega vodovoda;
4. nadzor priključkov stavb na sekundarni vodovod;
5. vzdrževanje priključkov stavb na sekundarni vodovod;
6. vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja in hidrantov,
priključenih nanj, v skladu s predpisom, ki na področju varstva
pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih
omrežij;
7. izvajanje notranjega nadzora zdravstvene ustreznosti
pitne vode v javnem vodovodu v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja pitno vodo;
8. monitoring kemijskega stanja vodnega vira za oskrbo s
pitno vodo se izvaja na tistih vodnih virih, ki oskrbujejo s pitno
vodo javne vodovode, za katere je monitoring določen v programu izvajanja monitoringa, sprejetega v skladu s predpisom,
ki ureja kemijsko stanje podzemne vode, oziroma v skladu s
predpisom, ki ureja kakovost površinskih voda, če je vodni vir
za oskrbo s pitno vodo površinska voda;
9. monitoring količine iz vodnih virov pitne vode odvzete
vode zaradi obratovanja javnega vodovoda v skladu s pogoji iz
vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov;
10. označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje
ukrepov varstva vodnega vira pitne vode v skladu s predpisom, ki ureja vodovarstveni režim na vodovarstvenem območju
vodnega vira, iz katerega javni vodovod odvzema pitno vodo;
11. občasno hidravlično modeliranje vodovodih sistemov;
12. občasno modeliranje kakovosti vode v vodovodnih
sistemih;
13. izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami;
14. redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem
stavb na oskrbovalnem območju;
15. vodenje katastra javnega vodovoda;
16. posredovanje zbirnih podatkov iz katastra javnega
vodovoda v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture;
17. vodenje evidenc v skladu z veljavnim pravilnikom o
oskrbi s pitno vodo.
4. člen
Občina mora zagotavljati izvajanje storitev javne službe
na vseh poselitvenih območjih na območju občine, razen na poselitvenih območjih, kjer se oskrbuje iz posameznega vodnega
vira manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem ali je letna
povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo manj kot 10 m3 pitne
vode na dan. Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo se lahko
izvaja na območju, kjer se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja v
okviru storitev javne službe, če je vodovod v zasebni lasti, vodni
vir pa oskrbuje poselitveno območje z manj kot 50 prebivalcev s
stalnim prebivališčem in z letno povprečno zmogljivostjo oskrbe
s pitno vodo, manjšo od 10 m3 pitne vode na dan.
II. OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNIKA IN UPRAVLJAVCA
5. člen
Objekti in naprave uporabnikov so:
1. interno vodovodno in hidrantno (požarno) omrežje, ki
ga od javnega ločuje merilno mesto ali v posebnih primerih s
pogodbo dogovorjeno mesto, katerega načrtovanje, gradnjo in
vzdrževanje mora zagotoviti lastnik stavbe sam.
2. vodovodni priključek:
– spojna cev med sekundarnim oziroma primarnim omrežjem in vodomerom, vključno s priključnim ventilom, odvzemnim
jaškom ter vsemi vgrajenimi elementi;
– obračunski vodomer s pripadajočim ventilom pred njim
in nepovratnim ventilom za njim;
3. vodomerni jašek;
4. interni hidranti, interni vodomeri, naprave za reduciranje ali dviganje tlaka vode, vodni zbiralniki za sanitarno ali
požarno vodo, naprave za ogrevanje, mehčanje, dezinfekcijo
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vode in drugi objekti in naprave, ki so nameščeni za obračunskim vodomerom ali za pogodbeno dogovorjenim mestom.
Priključek stavbe na javni vodovod je v lasti lastnika stavbe. Upravljavec javnega vodovoda mora vzdrževati vodovodni
priključek stavbe na sekundarni vodovod, lastnik ali najemnik
stavbe pa mora preverjanje izvedbe in delovanje cevovoda in
opreme priključka stavbe na sekundarni vodovod ter njegovo
vzdrževanje dopustiti in storjene storitve javne službe plačati.
6. člen
Objekti in naprave v upravljanju upravljavca so:
a) Magistralno omrežje in naprave:
1. objekti za hranjenje, transport in čiščenje vode, ki so
pomembni za oskrbo več občin ali regije,
2. tranzitni cevovodi od črpališča ali zajetja do primarnega
omrežja,
3. črpališča, prečrpališča, zajetja, naprave za bogatenje
podtalnice in naprave za čiščenje ter pripravo vode, ki služijo
več občinam ali regiji.
b) Primarno omrežje in naprave:
1. objekti in naprave za oskrbovanje dveh ali več stanovanjskih ali drugih območij v ureditvenem območju naselja
(industrijskih območij, turističnih območij), kot so: vodnjaki,
črpališča, zajetja, naprave za bogatenje podtalnice,
2. naprave za čiščenje in pripravo vode na primarnem
omrežju,
3. vodni zbiralniki,
4. cevovodi od črpališča ali zajetij do sekundarnega vodovodnega omrežja in vodohranov,
5. cevovodi med posameznimi stanovanjskimi ali drugimi
območji v ureditvenem območju naselja (industrijskimi območji,
turističnimi območji, manjšimi naselji).
c) Sekundarno omrežje in naprave:
1. omrežje in naprave za neposredno priključevanje uporabnikov na posameznem stanovanjskem ali drugem območju
(industrijsko območje, turistično območje, manjše naselje),
2. omrežje in naprave za preprečevanje požara (hidrantno
omrežje),
3. omrežje za vzdrževanje javnih površin,
4. črpališča ali naprave za vzdigovanje ali reduciranje
tlaka vode na sekundarnem omrežju,
5. naprave za čiščenje in pripravo vode na sekundarnem
omrežju.
III. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNI VODOVOD
7. člen
Priključitev na javni vodovod je dovoljena samo s soglasjem, ki ga v skladu z določili tega odloka in v skladu s predpisi,
ki urejajo graditev objektov izda upravljavec.
8. člen
Na področju, kjer je zgrajen, se gradi ali rekonstruira javni
vodovod, je priključitev na javni vodovod obvezna (Pravilnik o
oskrbi s pitno vodo, Uradni list RS, št. 35/06). Upravljavec javnega vodovoda mora o tem obvestiti bodočega uporabnika in mu
posredovati pogoje za izdajo soglasja za vodovodni priključek.
Na poselitvenem območju upravljavec javnega vodovoda
ne sme priključiti stavb ali gradbenih inženirskih objektov na
javni vodovod, če na območju ni zagotovljenega odvajanja
odpadnih voda v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in
čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode. Na poselitvenem območju, kjer se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja s
storitvami javne službe, lahko lastnik stavbe zagotovi oskrbo s
pitno vodo iz zasebnega vodovoda, namenjenega lastni oskrbi,
če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:
1. da je oddaljenost stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta od javnega vodovoda večja od 200 m ali
2. da je izvedba priključka stavbe oziroma gradbenega
inženirskega objekta na javni vodovod povezana z nesorazmernimi stroški.
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9. člen
Upravljavec opravlja na območju občine na podlagi javnega pooblastila naslednje naloge v zvezi z opravljanjem javne
službe po tem odloku:
– izdaja projektne pogoje, smernice, soglasja in mnenja,
v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje
prostora,
– izdaja soglasja k projektnim rešitvam,
– izdaja soglasja za izvedbo vodovodnega priključka.
10. člen
Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev listin iz prejšnjega
člena odloka naslednjo dokumentacijo:
a) k vlogi za pridobitev projektnih pogojev:
– dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja o graditvi
objektov,
– idejno zasnovo,
– situacijo obstoječega stanja,
– situacijo v merilu 1:500 z vrisanimi objekti ter vsemi
komunalnimi napravami in objekti, ki se ali se bodo nahajali
na lokaciji,
– opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s
predvideno potrošnjo vode,
– strokovno poročilo o vplivih na okolje v primerih, ko je
to določeno s predpisi;
b) k vlogi za soglasje k projektnih rešitvam in projektni
dokumentaciji za spremembo namembnosti, rekonstrukciji in
odstranitvi objektov:
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja z načrtom
zunanje ureditve in s projektom za priključitev na javni vodovod,
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,
– izvedbeni načrt interne vodovodne instalacije;
c) k vlogi za pridobitev soglasja za priključitev novih
objektov:
– pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma dokaz o
pravici graditi v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov
in urejanje prostora,
– katastrski načrt (načrt parcele),
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,
– načrt strojne (vodovodne) napeljave, s projektom za
priključitev na javni vodovod,
– soglasje lastnika za prekop cestišča oziroma javnih
površin,
– služnostna pogodba upravljavca z lastniki parcel preko
katerih bo potekal vodovodni priključek;
d) k vlogi za pridobitev soglasja za priključitev nepriključenih obstoječih objektov:
– pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma dokaz o
pravici graditi v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov
in urejanje prostora, oziroma dokaz o legalnosti gradnje (objekt
zgrajen pred letom 1967),
– katastrski načrt (načrt parcele),
– mapno kopijo,
– soglasje lastnika za prekop cestišča oziroma javnih
površin,
– služnostna pogodba upravljavca z lastniki parcel preko
katerih bo potekal vodovodni priključek;
e) k soglasju za začasni priključek:
– mapno kopijo,
– odločbo upravnega organa o začasnem objektu, ali GD
za objekt, ki se gradi,
– opis predvidene porabe vode,
– soglasja lastnikov ali uporabnikov parcel, po katerih bo
potekal priključek, oziroma ustrezni,
– pravni akt, ki nadomesti soglasje lastnika,
– predviden datum odstranitve priključka;
f) projektne pogoje izdaja upravljavec tudi k tistim gradnjam objektov, kadar je potrebna prestavitev cevovoda zaradi
gradnje objekta;

Uradni list Republike Slovenije
g) k soglasju za priključitev za ostale potrebe:
– opis predvidene porabe vode,
– katastrski načrt (načrt parcele),
– služnostna pogodba upravljavca z lastniki parcel preko
katerih bo potekal vodovodni priključek.
11. člen
Upravljavec je dolžan izdati soglasje za vodovodni priključek, če uporabnik k svoji vlogi predloži predpisano dokumentacijo ter če to dopuščajo razpoložljive kapacitete vodovodnih
virov, hidravlika omrežja in je možna tehnična izvedba.
V primeru, da razmere ne dovoljujejo novih priključkov, je
upravljavec dolžan obvestiti uporabnika o razmerah ter pogojih,
pod katerimi bi bila priključitev možna.
12. člen
Pri izdaji soglasja za priključitev objekta na vodovodno
omrežje mora upravljavec v skladu z določili tehničnega pravilnika določiti:
1. minimalni odmik objektov od vodovodnega omrežja,
2. pogoje in navodila za zaščito vodovodnega omrežja
pred vplivom ostalih objektov, predvsem novogradenj,
3. traso, globino, profil in dolžino priključnih cevi in priključno mesto na javno omrežje,
4. lokacijo, obliko in velikost vodomernega jaška,
5. posebne zaščitne ukrepe za objekte, ki so locirani na
območju podtalnice, zajetij vodnih virov ali na območjih, predvidenih za zajem pitne vode,
6. pogoje križanja komunalnih vodov z vodovodnim
omrežjem,
7. mesto priključitve na naprave in objekte, za katere je
odgovoren upravljavec, in zahteve oziroma pogoje zunanje ureditve objektov na mestih, kjer je predvidena trasa vodovoda.
13. člen
Uporabnik ali drugi investitor si mora pridobiti soglasje
upravljavca za vse gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije, ki
bi imele zaradi svoje lokacije posledice ali vpliv na objekte in
naprave za pitno vodo.
Uporabniki ali drugi investitorji oziroma izvajalci, pravne in
fizične osebe, ki opravljajo dela v bližini vodovodnega omrežja
ali naprav, si morajo za ta dela pridobiti soglasje upravljavca ter
mu pokriti vse s tem nastale stroške, vključno z upravljavčevim
nadzorom, in pri opravljanju teh del zagotoviti, da ostane vodovodno omrežje ali naprave nepoškodovane.
Stroške za morebitne poškodbe vodovoda, ki jih povzroči
izvajalec del po svoji krivdi, nosi izvajalec sam. Ti stroški zajemajo neposredne stroške za odpravo napak, izgubljeno vodo,
stroške za zvišano električno konico zaradi dodatnega črpanja
in vse ostale intervencijske stroške.
14. člen
Upravljavec je dolžan izvesti priključitev uporabnika na
vodovodno omrežje pod pogojem, da je uporabnik izpolnil vse
pogoje soglasja, in poravnal vse obveznosti.
Za brezhibno stanje interne vodovodne inštalacije je odgovoren uporabnik.
15. člen
Vodovodni priključek se izdela na stroške uporabnika na
osnovi pisnega naročila. Po končani gradnji se vodovodni priključek vpiše v evidenco uporabnikov javnega vodovoda.
Vodovodni priključek je del objekta in je last uporabnika.
Vodovodni priključek, vključno z obračunskim vodomerom, vzdržuje upravljavec na stroške uporabnika. Stroški vzdrževanja vodomera so zajeti v števnini, stroški vzdrževanja
vodovodnega priključka pa v vzdrževalnini, ki se zaračuna
ob ceni vode. Določi se na osnovi zmogljivosti vodomerov in
faktorjev po veljavnem pravilniku o metodologiji za določanje
cen storitev.
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16. člen
Vodovodni priključek se izvede praviloma za vsak objekt
uporabnika posebej, lahko pa ima objekt tudi več priključkov.
Pri tem se mora upoštevati velikost in namembnost objekta,
količino porabljene vode in tehnične zmožnosti vodovodnega
sistema.
17. člen
V primeru, da je v objektu več uporabnikov, ki se oskrbujejo z vodo iz istega priključka, so dolžni z medsebojnim
sporazumom določiti pravno ali fizično osebo, ki sprejema in
plačuje račune za porabljeno vodo v objektu. Interna delitev in
zaračunavanje vode posameznemu uporabniku istega priključka ni obveznost upravljavca.
Če so v istem objektu uporabniki, ki uporabljajo vodo za
različne namene, imajo lahko vgrajene ločene vodomere. V
tem primeru se v centralnem jašku ali vodomerni niši postavi
več vodomerov. Notranja vodovodna inštalacija mora biti izvedena za vsakega uporabnika posebej.
Vse novogradnje stanovanjskih objektov z več uporabniki
(bloki) morajo imeti centralni jašek ali vodomerno nišo za več
vodomerov izven objekta. Notranja vodovodna inštalacija mora
biti izvedena za vsakega uporabnika posebej.
18. člen
Uporabnik lahko s pisno izjavo, ki jo predloži upravljavcu,
brezplačno prenese vodovodni priključek na drugo pravno ali
fizično osebo, pod pogojem, da ni odprtih terjatev na vodovodnem priključku, ki se prenaša.
Če obstaja terjatev, prenos priključka ni možen. Ob spremembi uporabnika vodovodnega priključka je potrebno predložiti kupoprodajno ali najemno pogodbo.
19. člen
Vse posege v obstoječi sistem javnega vodovoda in vodovodne priključke izvaja upravljavec ali od upravljavca pooblaščen strokovno usposobljeni in registrirani izvajalec, pod
strokovnim nadzorom, ki ga zagotovi upravljavec. Enako velja
tudi pri gradnji novih vodovodnih priključkov.
Pri novi izvedbi vodovodnih priključkov (do vključno
ventila za vodomerom na strani uporabnika), ki so lastništvo
uporabnikov javnega vodovoda, upravljavec izvaja montažna
dela vključno z dobavo materiala. Navedena dela se izvajajo
na stroške uporabnika, na osnovi pisnega naročila. Preostala
dela (izkop, zasip, vzpostavitev terena v prvotno stanje) lahko
izvede uporabnik v lastni režiji, lahko pa tudi ta dela zaupa
upravljavcu.
Pri vzdrževanju in obnovi vodovodnih priključkov, ki so
lastništvo uporabnikov javnega vodovoda, upravljavec izvaja
vsa potrebna vzdrževalna dela.
IV. MERITVE KOLIČIN IN OBRAČUN PORABLJENE VODE
20. člen
Količina dobavljene vode se meri z odčitkom obračunskega vodomera v kubičnih metrih. Z velikimi porabniki vode lahko
upravljavec sklene posebno pogodbo o dobavi vode. Posebne
pogodbe se lahko sklenejo tudi s porabniki s pavšalnim odjemom, kadar meritev ni možna.
21. člen
Vsakemu novemu uporabniku namesti upravljavec javnega vodovodnega omrežja obračunski vodomer. Tip, velikost
in mesto namestitve določi upravljavec, upoštevajoč projekt
ali na osnovi ogleda na terenu ob upoštevanju tehničnega
pravilnika.
Uporabnik ne sme prestavljati, zamenjati ali popravljati
obračunskega vodomera.
Vsak obračunski vodomer mora biti pregledan in žigosan
od državnega upravnega organa, pristojnega za kontrolo meril
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in plemenitih kovin. Upravljavec vzdržuje obračunske vodomere in skrbi za njihove redne preglede in menjavo.
Stroški kontrole, umerjanja, vzdrževanja in zamenjave obračunskega vodomera bremenijo uporabnika v obliki števnine,
ki jo upravljavec mesečno zaračunava uporabnikom.
22. člen
Vodomeri v interni napeljavi služijo uporabniku ali upravljavcu interne napeljave za kontrolo porabe na različnih mestih
in jih upravljavec javnega vodovoda ne vzdržuje in ne odčitava
za obračun stroškov, razen če skleneta upravljavec javnega
vodovoda in upravljavec internega vodovoda o tem posebno
pogodbo.
23. člen
Uporabnik je dolžan zgraditi in vzdrževati prostor za vodomer v skladu s določili tehničnega pravilnika, ki mora biti vedno
dostopen delavcem ali pooblaščenim osebam upravljavca za
vzdrževanje in redne preglede. Vodomerni jašek se praviloma
izvede izven objektov.
Stroške prve nabave in namestitve obračunskega vodomera gredo v breme uporabnika. Upravljavec lahko vodomer,
kolikor je to nujno potrebno (posledica zmrzali, udar tople
vode, mehanskih poškodb in drugih dogodkov, ko je naprava
poškodovana tako, da ne opravlja svoje funkcije), zamenja brez
predhodnega obvestila uporabniku, dolžan pa ga je naknadno
obvestiti v roku 15 dni po zamenjavi.
Vse okvare, ki so nastale na vodomeru (zaradi zmrzali,
udara tople vode in mehanskih poškodb ...) ali priključku, bremenijo uporabnika.
24. člen
Vsako okvaro na priključku ali vodomeru mora uporabnik
takoj prijaviti upravljavcu. Uporabnik ima poleg rednih pregledov pravico zahtevati izredno kontrolo točnosti obračunskega
vodomera, če se oceni, da je sporna njegova točnost.
Če se ugotovi, da je točnost obračunskega vodomera
izven dopustnih toleranc, nosi vse stroške preizkusa upravljavec, v nasprotnem primeru pa uporabnik.
Izredno kontrolo vodomera mora uporabnik naročiti pisno
in je ni mogoče kasneje v postopku preklicati.
V. IZSTAVLJANJE IN PLAČEVANJE RAČUNOV
25. člen
Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se obračunava v kubičnih metrih po odčitku vsakega obračunskega
vodomera.
Upravljavec odčita stanje na obračunskem vodomeru najmanj enkrat letno. V vmesnem času se uporabniku zaračunava
mesečna akontacija za porabljeno vodo v višini povprečne
mesečne porabe prejšnjega obračunskega obdobja.
Uporabnik lahko tudi sam posreduje odčitek stanja vodomera.
Ob popisih se kontrolira tudi stanje plomb na vodomerih.
Ob rednih in izrednih menjavah vodomerov se opravi
popis in poračun.
26. člen
Račun mora porabnik plačati v roku, navedenem na računu. Porabnik lahko sporoči upravljavcu pisni ugovor na obračun, najkasneje v osmih dneh po prejemu računa ali položnice.
Če uporabnik ne plača zneska računa na položnici ali računu v
postavljenem roku, pa ni sporočil upravljavcu pisnega ugovora
na obračun, ga upravljavec pisno opozori. Upravljavec je dolžan pisno odgovoriti na ugovor porabnika v petnajstih dneh in v
tem času ne sme prekiniti dobave vode. Če uporabnik ne plača
zneska računa na položnici ali računu niti v 15 dneh po izdanem opominu, lahko upravljavec prekine dobavo vode, o čemer
mora biti porabnik v samem opominu opozorjen. Upravljavec
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vodovoda ni odgovoren za škodo povzročeno uporabniku v
primeru prekinitve dobave vode. Upravljavec lahko prekine
dobavo vode samo v primeru, ko s prekinitvijo ne posega v
pravice drugih uporabnikov.
27. člen
Uporabniki plačujejo porabljeno vodo na podlagi izdanih
računov. Račun se izstavi na podlagi odčitane dejanske porabe
preteklega obračunskega obdobja oziroma akontacije za porabljeno vodo v višini povprečne mesečne porabe v preteklem
obračunskem obdobju. Uporabnikom se obračuna prekomerna
poraba v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09).
Račun se izstavi na podlagi cenika, veljavnega na dan
izstavitve računa.
28. člen
V primeru, če upravljavec ali uporabnik ugotovita, da je
obračunski vodomer v okvari ali je ugotovljen nedovoljen način
odjema, ali da iz drugega vzroka ni mogoče odčitati obračunskega vodomera, se obračuna pavšalna poraba vode na osnovi
zadnjega obračunskega obdobja.
Če obstoječi porabnik pitne vode nima vgrajenega vodomera oziroma vgraditev odklanja, se porabljena voda obračuna
s pavšalno porabo 4,5 m3 vode na osebo mesečno (najmanj
ena oseba mesečno), za nenaseljene objekte (zidanice, vikendi) pa 3 m3 mesečno.
V primeru odstranitve ali poškodbe plombe upravljavca
na vodomeru, se uporabniku ob ugotovitvi porabe dodatno
zaračuna še 50 m3 porabe vode in dejanski stroški ponovne
nastavitve plombe oziroma menjave vodomera.
29. člen
Upravljavec izstavlja račun za porabljeno vodo praviloma
lastniku objekta, lahko pa tudi najemniku tega objekta. V slednjem primeru mora lastnik objekta pisno obvestiti upravljavca,
da bo najemnik poravnaval račune za porabljeno vodo ter tudi
začetek in konec najemnega razmerja.
V primeru, da zapadli račun najemnik ne poravna v dogovorjenem roku, se slednji prefakturira lastniku objekta in od
takrat naprej je lastnik zavezanec za plačilo računa ne glede
na trajanje najemnega razmerja.
VI. VIRI FINANCIRANJA IN OBRAČUN OSKRBE
S PITNO VODO
30. člen
Viri financiranja javne službe so:
– cena pitne vode,
– omrežnina,
– števnina,
– vzdrževalnina,
– sredstva občinskega proračuna,
– drugi viri.
Tarife oziroma cene za posamezne vire financiranja se
določajo na predlog upravljavca po veljavni zakonodaji in predpisanem postopku.
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32. člen
Na območju, kjer se zagotavlja oskrba s pitno vodo s storitvami javne službe, se lastni vodni viri in kapnice ne smejo uporabljati za oskrbo s pitno vodo, temveč le za druge namene.
Uporabnik se sme oskrbovati iz javnega vodovoda in
hkrati iz lastnega vodnega vira ali kapnice po določilih prejšnjega odstavka tega člena le, če sta interna napeljava s priključitvijo na javni vodovod in lastni vodni vir izvedena ločeno, brez
kakršnekoli medsebojne povezave.
VIII. VAROVANJE JAVNEGA VODOVODA
IN VODNIH VIROV
33. člen
Varovalna območja vodnih virov in varovalni ukrepi znotraj
teh območij se na osnovi strokovnih podlag regulirajo z odlokom ali uredbo o zaščiti vodnih virov na območju občine.
34. člen
Splošni pogoji glede gradnje in odmikov od vodovodnih
objektov, naprav in cevovodov se določijo s tehničnim pravilnikom, ki ga s predhodnim soglasjem župana sprejme izvajalec. Izvajalec javne službe s soglasjem predpiše pogoje, pod
katerimi je dovoljeno graditi ob vodovodu.
Pravilnik določa podrobnejša navodila in tehnične normative za projektiranje, gradnjo, priključevanje, uporabo in
vzdrževanje javnega vodovoda.
Pri svojem delu so projektanti, izvajalci in upravljavec javnega vodovoda ter uporabniki dolžni dosledno izvajati določila
Tehničnega pravilnika za vodovod.
35. člen
Stroške za morebitne poškodbe vodovoda, ki jih povzroči
izvajalec del po svoji krivdi, nosi izvajalec sam.
Ti stroški zajemajo neposredne stroške za odpravo napak, izgubljeno vodo, stroške za zvišano električno konico
zaradi dodatnega črpanja in vse ostale intervencijske stroške.
36. člen
Na vodovodu se ne sme graditi ali postavljati objektov in
nasipati ali odvzemati materiala, ki bi lahko povzročal poškodbe
vodovoda ali oviral njegovo redno delovanje in vzdrževanje.
Sprememba kote – nivelete terena nad vodovodom je
možna le s pismenim soglasjem, ki ga na prošnjo investitorja
izda izvajalec javne službe.
37. člen
Kdor gradi objekte, opravlja vzdrževalna, rekonstrukcijska
ali druga dela ob vodovodnem omrežju, mora pri opravljanju teh
del poskrbeti, da ostanejo kape cestnih ventilov, vodovodnih jaškov in hidrantov stalno vidne, to je v višini okolice in dostopne.
Pri trajni spremembi okolice kap ali kote – nivelete terena mora
investitor prilagoditi tudi elemente vodovodnega omrežja, sicer
to stori izvajalec javne službe na njegove stroške.
38. člen
Lastniki zemljišč, preko katerih poteka vodovod, morajo
izvajalcu javne službe dovoliti neoviran dostop do vodovoda za
potrebe vzdrževanja in interventnih ukrepov.

VII. UPORABA JAVNEGA VODOVODA

IX. PREKINITEV DOBAVE VODE

31. člen
Uporabnik se sme oskrbovati s pitno vodo iz javnega
vodovoda samo na način, ki ne poslabšuje pogojev oskrbe z
vodo drugih porabnikov priključenih na javni vodovod ali, ki bi
vplival na kakovost vode v javnem vodovodu. Pri načrtovanju
in zagotavljanju odvzema pitne vode iz vodovodov je treba
upoštevati, da ima oskrba s pitno vodo prednost pred rabo vode
za druge namene.

39. člen
Upravljavec lahko na stroške uporabnika z obvestilom
prekine dobavo vode v naslednjih primerih:
1. če je vodovodni priključek izveden brez soglasja upravljavca,
2. če interna instalacija in druge naprave uporabnika
ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik
ne izboljša stanja,
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3. če interni napeljavi pri uporabnikih, ki imajo hkrati lasten vir pitne vode, nista medsebojno ločeni,
4. če interne napeljave pri uporabnikih, ki imajo več priključkov in plačujejo vodo po različnih tarifah, niso medsebojno
ločene,
5. če uporabnik brez soglasja upravljavca dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo interno instalacijo ali če razširi
svojo lastno napeljavo,
6. če uporabnik onemogoča delavcu upravljavca odčitavanje ali zamenjavo vodomera ali pregled vodovodnega priključka
in notranjih instalacij skladno z določbami tega odloka,
7. če uporabnik onemogoča delavcu upravljavca popravilo ali zamenjavo vodovodnega priključka in odklanja plačilo
nastalih stroškov,
8. če uporabnik brez soglasja odstrani plombo upravljavca na vodomeru, hidrantu ali kako drugače spremeni izvedbo
vodovodnega priključka,
9. če uporabnik, ki plačuje pavšalno porabo vode, odkloni
vgradnjo vodomera,
10. če uporabnik kljub opozorilu upravljavca ne odpravi
napak na interni inštalaciji,
11. če uporabnik odstrani vodomer ali kako drugače posega na vodovodni priključek,
12. če uporabnik ne poravna stroškov po izdanem računu
niti po prejemu opomina pred prekinitvijo dobave vode v roku,
ki je na njem naveden.
Upravljavec lahko na stroške uporabnika brez odpovedi in
brez obvestila prekine dobavo vode v naslednjih primerih:
1. če stanje interne napeljave ali vodomernega jaška
ogroža zdravje drugih uporabnikov oziroma kvaliteto vode v
javnem vodovodu,
2. če uporabnik krši objavljene omejitve pri varčevanju
z vodo,
3. če z odvodom odpadne vode ali nedopustnim ravnanjem
z odpadki povzroča nevarnost za neoporečnost pitne vode.
Upravljavec lahko prekine dobavo vode samo v primeru,
ko s prekinitvijo ne posega v pravice drugih uporabnikov.
Dobava vode se prekine, dokler ni odpravljen vzrok prekinitve. Uporabnik mora plačati stroške prekinitve in ponovne
priključitve.
Upravljavec lahko trajno prekine dobavo vode na stroške
uporabnika, če uporabnik ali njegov pooblaščeni predstavnik
pisno naroči ukinitev priključka.
Priključek upravljavec ukine tako, da:
– fizično odstrani priključni ventil, cev in vodomer,
– izbriše priključek iz katastra,
– vnese v evidenco uporabnikov njegovo ukinitev.
40. člen
Upravljavec ima pravico prekiniti dobavo vode v naslednjih primerih:
– za čas izvedbe planiranih vzdrževalnih del,
– za čas odprave nepredvidljivih okvar na objektih in napravah javnega vodovoda,
– v primeru višje sile kot npr.: potres, požar, suša, onesnaževanje vodnih virov, izpad električne energije in podobno.
Upravljavec mora o času trajanja prekinitve dobave vode
iz razlogov iz prve alineje tega člena pravočasno obvestiti
uporabnike preko sredstev javnega obveščanja, na svoji spletni
strani, na krajevno običajen način ali neposredno.
V primeru krajših (do štirih ur) nepredvidenih prekinitev
objava ni potrebna.
41. člen
Upravljavec ne odgovarja za morebitno nastalo škodo,
ki bi nastala pri uporabniku zaradi prekinitve dobave vode iz
razlogov, navedenih v 40. členu.
X. VARČEVANJE Z VODO
42. člen
V primerih višje sile, kot so potres, požar, suša, onesnaževanje vodnih virov, izpad energije, velike okvare na objektih
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in napravah in podobno, ima upravljavec pravico brez povračila
škode prekiniti ali zmanjšati dobavo vode, vendar mora o tem
obvestiti uporabnike in postopati skladno s sprejetimi načrti
ukrepov za take primere.
V primeru pomanjkanja vode na vodnem viru ali poškodb
na objektih ali opremi vodovoda, zaradi katerih je ogrožena
zmogljivost oskrbe s pitno vodo, lahko upravljavec vodovoda
omeji odvzem vode iz vodovoda, pri čemer mora upoštevati, da
ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred rabo voda
za druge namene. Omejitev odvzema iz vodovoda so dolžni
upoštevati tudi uporabniki.
V takih primerih se ravna skladno s sprejetim Programom
redukcij oskrbe s pitno vodo.
XI. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA IN UPORABNIKOV
43. člen
Upravljavec ima pri oskrbi s pitno vodo, poleg nalog iz
3. člena tega odloka, naslednje obveznosti:
1. zagotavlja normalno obratovanje vodovoda v okviru
razpoložljivih kapacitet,
2. redno vzdržuje vse objekte in naprave javnega vodovoda,
3. vzdržuje in zamenjuje vodovodne priključke iz naslova
vzdrževalnine.
4. redno vzdržuje obračunske vodomere in skrbi za njihove redne in izredne preglede skladno z Zakonom o meroslovju,
ali na zahtevo uporabnika,
5. zagotavlja in redno kontrolira kakovost pitne vode skladno s predpisih,
6. obvešča uporabnike o času trajanja in ukrepih ob prekinitvah dobave vode prek sredstev javnega obveščanja, prek
spletne strani, na krajevno običajen način ali neposredno,
7. redno odčitava vodomere in skrbi za obračun porabljene vode,
8. izdaja soglasja in omogoča priključitev na javni vodovod, kot to določa ta odlok,
9. organizira preskrbo v primerih višje sile in poroča o
nastopu višje sile pristojnim občinskim organom,
10. sistematično pregleduje omrežja in ugotavlja izgube
ter skrbi za avtomatizacijo sistema,
11. izvaja redni tehnični nadzor in redno vzdrževanje
hidrantnih omrežij v skladu s zakonodajo,
12. kontrolira ustreznost interne inštalacije pred priklopom
na javni vodovod,
13. na zahtevo in stroške uporabnika izvrši izredni pregled
interne inštalacije,
14. opravi kontrolo kvalitete vode na zahtevo uporabnikov,
če je podan utemeljen sum, da je voda neustrezna,
15. meri količino načrpane vode na lastnih črpališčih,
16. pridobi vodna dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo
rabo vode iz vodnih virov za oskrbo s pitno vodo iz javnega
vodovoda, in sicer za vse vodne vire, ki so v uporabi na območju občine,
17. pripravlja predloge za planirane obnove, širitve in dopolnitve oskrbnega sistema in pri tem še zlasti upošteva:
– pri vzdrževanju, saniranju ali rekonstrukciji vodovodnega omrežja, je treba preveriti in po potrebi obnoviti vodovode, ki
ne ustrezajo več veljavnim normativom za hidrantno omrežje;
– javni vodovodi naj potekajo po javnih prometnih površinah in intervencijskih poteh tako, da je omogočeno vzdrževanje
vodov in priključkov;
– javni vodovodi morajo biti zgrajeni iz atestiranih materialov, narejenih v skladu z veljavnimi standardi in odgovarjajoči
kvaliteti;
– javni vodovodi morajo biti zgrajeni v skladu z geotehničnimi pogoji;
– pri proizvodnih in storitvenih dejavnostih je treba za
uporabo tehnološke vode načeloma predvideti in uporabljati
zaprte sisteme,
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18. pripravlja predloge za izvajanje varovanja, zaščite in
izkoriščanja vodnih virov na podlagi sprejetih uredb o zaščiti
vodnih virov in pri posegih v prostor mora upoštevati pogoje o
varstvu vodnih virov in ukrepih za zavarovanje pitnih voda,
19. vodenje katastra javnega vodovoda,
20. vodenja evidenc opravljanja storitev javne službe,
21. vodenje evidence oskrbe s pitno vodo iz zasebnih
vodovodov,
22. vodenje programa oskrbe s pitno vodo,
23. posredovanje poročila o izvajanju javne službe.
44. člen
Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
1. za priključitev na javni vodovod in za posege na vodovodnih objektih in napravah pridobijo soglasje upravljavca,
2. redno vzdržujejo interno inštalacijo, vodomerni jašek ali
nišo in interne hidrante, jih ščitijo pred zmrzovanjem in poskrbijo za stalno dostopnost,
3. ščitijo pred zmrzovanjem obračunski vodomer,
4. dovoljujejo vstop v svoj objekt, kadar gre za odčitavanje in vzdrževanje vodomera, ugotavljanje vzrokov motenj ali
okvar, meritve tlakov ali odvzem vzorcev vode,
5. takoj javljajo upravljavcu vse okvare na javnem vodovodu, vodovodnih priključkih, vodomerih in odjemu vode iz
hidrantov,
6. pismeno obveščajo upravljavca o spremembi naslova,
lastništva in spremembah na objektu, ki imajo vpliv na odvzem
in obračun vode v roku 8 dni od nastanka spremembe. Sprememba je možna po poravnavi vseh zapadlih obveznosti,
7. redno plačujejo obveznosti na osnovi izdanih računov,
8. urejajo medsebojno delitev stroškov, kadar imajo obračun prek enega obračunskega vodomera, in sporočajo upravljavcu naslovnika in plačnika računov,
9. se drže varčevalnih in ostalih ukrepov v primerih višje
sile ali ob prekinitvi dobave vode,
10. pridobijo soglasje upravljavca za večja dela pri predelavi in popravilu interne inštalacije,
11. povrnejo škodo na javnem vodovodu, ki je povzročena
zaradi del v zvezi z njihovim objektom, ali zaradi motenj, ki bi
jih povzročili z nenormalnim odvzemom vode ali povratnim
učinkom na kvaliteto vode v javnem vodovodu,
12. obnoviti dotrajani notranji del interne inštalacije.
45. člen
Če izvajalci del opravljajo dela v bližini javne komunalne infrastrukture, si morajo pridobiti soglasje upravljavca. Pri
vzdrževanju in rekonstrukciji cest, ulic, trgov, morajo vzpostaviti
vodovodno omrežje in naprave v prvotno stanje. Upravljavci
drugih objektov in naprav (kanalizacijskega, elektro, telekomunikacijskega, toplovodnega, plinovodnega omrežja itd.) morajo
pri opravljanju del na svojih objektih in napravah zagotoviti,
da ostanejo vodovodne naprave nepoškodovane, v primeru
poškodbe pa so dolžni vzpostaviti prvotno stanje in poravnati
vso nastalo škodo.
46. člen
Uporabniki ne smejo prekiniti dobave vode drugemu uporabniku ali z nestrokovnim delom onesnažiti vodo.
XII. ODVZEM VODE IZ HIDRANTOV
47. člen
Hidranti v omrežju javnega vodovoda služijo predvsem
požarni varnosti in morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem
stanju. Iz njih se sme odvzemati vodo brez soglasja upravljavca le za gašenje požarov. Zaradi registracije nekontroliranega
odvzema vode je potrebno pridobiti soglasje upravljavca in najkasneje v 24 urah obvestiti upravljavca o odvzemu porabljene
vode. V poročilu je treba navesti datum, količino, čas, mesto
odvzema in razlog odvzema.
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Za gasilske vaje mora izvajalec vaj predhodno obvestiti
upravljavca ter si pridobiti soglasje.
Odvzem vode iz hidrantov za čiščenje cest in ulic, zalivanje zelenic, izpiranje kanalov, utrjevanje cestišč, za javne
prireditve, za polnjenje cistern za prevoz vode in drugo se sme
izvajati le na osnovi pisne privolitve ali sklenjene pogodbe z
upravljavcem.
48. člen
Hidrante, ki so vgrajeni na interni napeljavi in pri katerih
se pretok vode ne registrira z vodomeri, je potrebno plombirati.
Za uporabo hidrantov v internem omrežju, ki se napaja direktno
iz omrežja brez vodomera, veljajo določbe prejšnjega člena
tega odloka.
Ti hidranti morajo biti dostopni ob vsakem času, uporabnik
pa sme plombo odstraniti le v primeru požara ali druge višje
sile.
O odstranitvi plombe, mora uporabnik obvestiti upravljavca v roku 24 ur.
Če uporabnik o odstranitvi plombe ne obvesti upravljavca vodovoda, se šteje, da je odvzem vode registriran v času
od zadnje kontrole plombiranja do ugotovitve takega stanja.
Upravljavec vodovoda ima v tem primeru pravico uporabniku
zaračunati 200 m3 vode.
49. člen
Uporabnik mora pustiti hidrant v brezhibnem stanju. V
primeru poškodbe nosi sam vse stroške popravila za okvare,
ki jih je povzročil.
XIII. PREVZEM VODOVODNIH OBJEKTOV
IN NAPRAV V UPRAVLJANJE
50. člen
Investitor izgradnje javnega vodovoda mora po končani
gradnji prenesti objekte in naprave v upravljanje upravljavcu v
roku šest mesecev od pridobitve uporabnega dovoljenja.
Za prevzem objektov in naprav javnega vodovoda v upravljanju morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– vodovod, ki se predaja, mora imeti vso potrebno dokumentacijo (uporabno dovoljenje, kataster, evidenco priključkov
in hidrantov, prve meritve hidrantov, evidenco osnovnih sredstev s finančnim ovrednotenjem, urejena morajo biti tudi vsa
lastninska razmerja),
– sprejet in ovrednoten mora biti program sanacije, avtomatizacije in razvoja vodovoda za stare vodovode,
– vsi vgrajeni obračunski vodomeri morajo biti pregledani,
vzdrževani in tehnično brezhibni,
– predane morajo biti izjave izvajalcev, garancijski listi,
navodila za obratovanje in vzdrževanje vgrajenih naprav,
– postopek prevzema mora biti izpeljan dokumentirano z
zapisniki o primopredaji (dokumentacije, evidence knjigovodskih podatkov, listin o lastništvu, podatki o terjatvah in dolgovih
in ostalih poslovnih zadev),
– prevzem mora potrditi organ upravljanja upravljavca –
prevzemnika, predajo pa ustrezni organ investitorja.
Kolikor niso izpolnjeni pogoji za prenos objektov in naprav
v upravljanje, lahko investitor v smislu preprečevanja gospodarske škode sklene pogodbo z upravljavcem o začasnem upravljanju z objekti in napravami, vendar največ za dobo 1 leta.
51. člen
(izvajanje nadzora)
1. Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljajo
pristojne občinske nadzorne službe v okviru svojega delovnega
področja in zakonskih pooblastil.
2. Strokovni nadzor opravljajo delavci upravljavca JP Komunala Črnomelj d.o.o.
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XIV. KAZENSKE DOLOČBE
52. člen
(globe za izvajalca)
Z globo 600 evrov se kaznuje izvajalec javnega vodovoda:
1. če izvede priključitev brez predhodnega soglasja
(7. člen),
2. če v 30 dneh ne izvede priključitve uporabnika na vodovodno omrežje v primeru, da je uporabnik izpolnil vse pogoje
soglasja in poravnal vse obveznosti.
3. če prekine dobavo vode brez predhodnega obvestila
uporabnikom (40. člen),
4. če ne izvaja prekinitve dobave vode v primerih, kot jih
določa 42. člen.
Z denarno kaznijo 200 evrov se kaznuje za prekršek iz prve
alinee tega člena tudi odgovorna oseba izvajalca vodovoda.
53. člen
Z globo 600 € se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna
oseba, ki stori prekršek, če:
1. se priključi na javni vodovod brez soglasja upravljalca
(7. člen)
2. se ne priključi na javni vodovod (8. člen),
3. ne izvaja del v skladu s 13. in 45. členom,
4. posegajo v obračunski vodomer (21. člen),
5. odklanja vgraditev vodomera (28. člen),
6. poslabša pogoje oskrbe drugim uporabnikom in vpliva
na kakovost vode v javnem vodovodu (31. člen),
7. ravna v nasprotju z Uredbo o zaščiti vodnih virov
(33. člen),
8. ne upošteva predpisanih pogojev soglasja (34. člen),
9. gradi ali posega na javni vodovod (36. člen),
10. ne upošteva objavljene omejitve pri varčevanju z vodo
(42. člen),
11. odvzema vodo iz hidranta v nasprotju s 47., 48, in
49. členom tega odloka.
Z globo 200 evrov se kaznuje za prekrške iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 200 evrov se kaznuje za prekrške iz prvega odstavka tega člena uporabnik – fizična oseba.
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
54. člen
Uporabniki, ki niso vpisani v kataster porabnikov, se morajo prijaviti upravljavcu v roku šestih mesecev od uveljavitve
tega odloka.
Uporabniki, ki plačujejo pavšalno porabo vode, so dolžni
vgraditi vodomere v skladu s tem odlokom v roku 1 leta, v
nasprotnem primeru upravljavec ravna skladno z 39. členom
tega odloka.
55. člen
Določila tega odloka, ki se nanašajo na obračun vzdrževalnine, se pričnejo uporabljati s 1. 1. 2011.
Do roka iz prejšnjega odstavka krijejo stroške vzdrževanja
in popravila hišnih priključkov. Tako kot doslej, uporabniki.
56. člen
Upravljavec v roku pol leta po uveljavitvi tega odloka
ob predhodnem soglasju župana Občine Črnomelj sprejme
tehnični pravilnik za vodovod in ga objavi v Uradnem listu RS.
Pravilnik določa podrobnejša navodila in tehnične normative za
projektiranje, gradnjo, priključevanje, uporabo in vzdrževanje
javnega vodovoda.
57. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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Z dnem uveljavitve veljave tega odloka preneha veljati
dosedanji Odlok o javnem vodovodu in oskrbi naselij s pitno
vodo na območju občin Črnomelj in Semič (Uradni list RS,
št. 108/02).
Št. 355-5/2010
Črnomelj, dne 18. junija 2010
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

2778.

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki
v Občini Črnomelj

Na podlagi 62. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08,
76/08 in 79/09), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 41/04, 17/06 – ORZVO, 20/06, 28706 – Skl. US, 49706
– ZmetD, 66/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08, 70/08 in
108/09), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 3.
in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04,
7/05 – skl. US, 34/05 – odl. US, 44/05, 40/06, 51/06 – popr.,
115/06, 139/06 – odl. US, 17/08, 21/08 – popr., 76/08, 108/09 in
109/09 – odl. US), 4. in 8. člena Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03, 106/05,
66/06 in 118/07) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list
RS, št. 35/03 – UPB, 106/05, 65/07, 75/08 in 30/10) je Občinski
svet Občine Črnomelj na 24. redni seji dne 17. 6. 2010 sprejel

ODLOK
o ravnanju s komunalnimi odpadki
v Občini Črnomelj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen odloka)
Odlok določa način, predmet in pogoje opravljanja obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
na območju Občine Črnomelj.
2. člen
(način ravnanja z odpadki)
Ta odlok določa opravljanja obvezne gospodarske javne
službe tako, da določa:
– način zbiranja odpadkov,
– način predelave in obdelave odpadkov,
– prevoza odpadkov,
– pretovora odpadkov,
– odlaganja komunalnih odpadkov,
– subjekte ravnanja z odpadki,
– nadzor nad izvajanjem odloka.
3. člen
(vsebina javne službe)
S tem odlokom se določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne
službe,
– vrsto in obseg storitev javne službe,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe,
– pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,
– financiranja javne službe,
– vrsto in obseg infrastrukture potrebne za izvajanje javne
službe.
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4. člen
(cilji ravnanja z odpadki)

Cilji ravnanja z odpadki so:
1. preprečevanje nastajanja in zmanjševanje količine odpadkov,
2. preprečevanje nenadzorovanega odlaganja odpadkov,
3. zajemanje in ločeno zbiranje posameznih vrst odpadkov
na izvoru nastanka po sistemu ločenega zbiranja odpadkov,
4. vračanje odpadkov v predelavo za ponovno uporabo
(recikliranje),
5. izločanje nevarnih,bioloških in drugih odpadkov ter
ustrezno ravnanje z njimi,
6. izvajanje sprejemljivih ukrepov za okolje z odpadki,
7. zagotoviti oddajo komunalnih odpadkov v obdelavo
pred odlaganjem na odlagališču,
8. uveljavitev načela “stroške plača povzročitelj”.
5. člen
(opredelitev pojmov)
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji
pomen:
1. Komunalni odpadki po tem odloku so odpadki, ki nastajajo kot odpadki v gospodinjstvu ali odpadki, ki so po naravi in
sestavi njim podobni odpadki iz industrije, obrti ter storitvenih
dejavnosti in je uvrščen v skupino odpadkov s številko 20 in
podskupino 15 01 s klasifikacijskega seznama odpadkov.
2. V ločeno zbrano frakcijo bioloških oziroma biorazgradljivih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: biološki odpadki)
štejejo odpadki, ki lahko postanejo uporabni, če se razgradijo
z anaerobnimi ali aerobnimi procesi; v to frakcijo komunalnih
odpadkov sodijo predvsem ostanki hrane ter zeleni odpad z
vrtov, zelenic in parkov, odpadni les, žaganje in drugi odpadki
biološkega izvora.
3. Hišni kompostnik je zabojnik za kompostiranje odpadkov rastlinskega izvora iz vrtov in kuhinjskih odpadkov na vrtu,
ki pripada posameznemu gospodinjstvu in nima negativnega
vpliva na okolje.
4. Ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov, ki so
primerni za ponovno uporabo oziroma predelavo (v nadaljnjem
besedilu: sekundarne surovine), so odpadki iz gospodinjstva,
proizvodnje in porabe, ki se po predelavi lahko ponovno uporabijo v proizvodnem procesu, njihovo zbiranje pa poteka ločeno
po posameznih vrstah (papir, kovine, steklo, tekstil ali podobno)
ali pa jih je mogoče izločiti v nadaljnjih procesih prebiranja oziroma predelave odpadkov.
5. Kosovni komunalni odpadki so večji odpadni predmeti
iz gospodinjstev, kot so; večji kosi embalaže, pohištvo itd.
6. Nevarni odpadki iz gospodinjstev so tisti nevarni odpadki, ki v majhnih količinah redno ali občasno nastajajo v gospodinjstvih, ter mora biti njihovo zbiranje in nadaljnje ravnanje v
skladu s predpisi urejeno preko izvajalca javne službe. Nevarni
odpadki iz gospodinjstev so zlasti ostanki ali neporabljena oziroma nerabna odpadna mineralna olja, barve, laki, škropiva,
zdravila, baterijski vložki in akumulatorji, snovi, ki vsebujejo
živo srebro ter drugi odpadki z značajem nevarnih odpadkov,
ki nastajajo ob porabi v gospodinjstvih.
7. OEEO oprema (odpadna električna in elektronska
oprema) so odpadki, ki so za svoje pravilno delovanje odvisni
od električnega toka ali elektromagnetnih polj in proizvodi, ki so
namenjeni proizvodnji, prenosu in merjenju toka in polj.
8. Ostanek odpadkov so neopredeljivi in nerazgradljivi
komunalni odpadki, ki jih ni mogoče razvrstiti med biološke
odpadke, sekundarne surovine ali nevarne odpadke iz gospodinjstev, po svoji naravi pa tudi ne sodijo med kosovne
odpadke ter nastajajo ob porabi v gospodinjstvih in vzporedno
z dejavnostmi drugih subjektov, ki ustvarjajo komunalne odpadke; med ostanek odpadkov sodijo tudi ostanki iz prebiranja
in predelave ostalih frakcij odpadkov; ostanek odpadkov se
odlaga na odlagališče ali sežiga; za povzročitelja veljajo kot
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ostanek odpadkov vsi odpadki, ki jih z vzpostavljenim sistemom
ni mogoče obdelati.
9. Predpisana posoda za odpadke je posoda, v katero
povzročitelj zbira odpadke in iz katere jih izvajalec prevzema.
Predpisane posode za odpadke so skladno z veljavno tehnologijo ravnanja z odpadki določene in so različnih prostornin in
različnih karakteristik za različne namene (namenske posode
za odpadke).
10. Namenske predpisane posode za odpadke so namenjene zbiranju različnih frakcij komunalnih odpadkov, skladno
s tehnologijo ločenega zbiranja odpadkov (namenske posode
za zbiranje bioloških odpadkov, za zbiranje posameznih frakcij
sekundarnih surovin, za zbiranje ostanka odpadkov, za zbiranje
kosovnih odpadkov in podobno).
11. Namenska predpisana vreča za odpadke je vreča iz
primernega materiala in z ustrezno oznako, ki jo izvajalec prodaja povzročiteljem za občasno zbiranje ostanka odpadkov.
12. Odjemni prostor je prostor, s katerega izvajalec prazni namenske predpisane posode. Ta prostor je praviloma na
javni površini, lahko pa je tudi na funkcionalni površini in mora
biti izvajalcu prosto in nemoteno dosegljiv. Lokacije odjemnih
prostorov določi izvajalec. Dostop do odjemnega prostora mora
biti svetle širine vsaj 3 m in svetle višine vsaj 3,6 m. Kadar
dostop ni zagotovljen za smetarsko vozilo, se odjemni prostor
določi na mestu, ki je še dostopno za smetarsko vozilo. Za povzročitelje na območjih, ki so trajno ali začasno nedostopna za
komunalna vozila, izvajalec določi zbirna in odjemna mesta ter
način zbiranja komunalnih odpadkov (zabojniki, vreče). Posode
za odpadke morajo biti postavljene na odjemno mesto takoj,
ko izvajalec za določeno območje organizira odvoz odpadkov,
oziroma takoj, ko objekt stopi v uporabo. Na določen termin odvoza mora biti posoda na odjemnem mestu do 6. ure zjutraj.
13. Transportna pot je pot, po kateri se vrši organizirano zbiranje odpadkov. Podrobneje je opredeljena v programu
odvoza.
14. Zbirni prostor je prostor, na katerem so postavljene
namenske predpisane posode za odpadke. Zbirni prostor je
lahko hkrati tudi odjemni prostor kolikor je možen normalen
odjem odpadkov. Praviloma je lociran čim bliže nastajanju
odpadkov.
15. Zbiralnica (Ekološki otok) je prostor, na katerem stojijo
namenske predpisane posode za ločeno zbiranje in začasno
hranjenje posameznih ločenih frakcij, kjer povzročitelji te odpadke odlagajo in prepuščajo izvajalcu javne službe.
16. Premična zbiralnica nevarnih frakcij je vozilo, opremljeno za ločeno zbiranje nevarnih frakcij, ki s postanki na
naseljenih območjih omogoča, da povzročitelji iz gospodinjstev
izvajalcu te frakcije oddajajo.
17. Zbirni center je pokrit ali nepokrit posebej urejen in
opremljen prostor za ločeno zbiranje vseh vrst frakcij, kjer jih
povzročitelji iz gospodinjstev, ki se nahajajo na območju občine,
lahko brezplačno prepuščajo izvajalcu.
18. PCRO (Podcenter za ravnanje z odpadki) je pokrit ali
nepokrit, posebej urejen in opremljen prostor na katerem se
izvaja dejavnost zbirnega centra, pretovora odpadkov, tehtanja
odpadkov, kompostiranja, predelava odpadkov ipd.
19. Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in
zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki.
20. Ravnanje z odpadki zajema zbiranje, prevažanje,
stiskanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s
kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku
delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje
odpadkov.
21. Predelava odpadkov so postopki, določeni v predpisih, ki urejajo ravnanje z odpadki. Predelava odpadkov je
namenjena koristni uporabi odpadkov ali njihovih sestavin in
zajema predvsem reciklažo odpadkov za predelavo v surovine
in ponovno uporabo odpadkov. Sežiganje komunalnih in drugih
odpadkov s toplotno obdelavo z namenom njihovega odstranjevanja ni predelava odpadkov.
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22. Odstranjevanje odpadkov so postopki, določeni v
predpisih, ki urejajo ravnanje z odpadki. Odstranjevanje odpadkov je namenjeno končni oskrbi odpadkov, ki jih ni mogoče
predelati, in zajema predvsem obdelavo odpadkov z biološkimi, termičnimi ali kemično-fizikalnimi metodami in odlaganje
odpadkov.
23. Zbiranje odpadkov je pobiranje odpadkov, ki jih njihovi
imetniki prepuščajo zbiralcem odpadkov ter razvrščanje ali
mešanje teh odpadkov, z namenom prevoza zaradi njihove
predelave ali odstranjevanja.
24. Začasno skladiščenje odpadkov je skladiščenje odpadkov zaradi ustreznega zajemanja ali zbiranja na kraju njihovega nastajanja pred zagotovitvijo predelave ali odstranitve.
25. Pristojni organ je organ občinske uprave, pristojen za
gospodarsko javno službo, ki je predmet tega odloka.
26. Program odvoza je program ravnanja z odpadki, ki ga
pripravi in sprejme izvajalec.
27. Odstranjevalec odpadkov je oseba, ki odstranjuje odpadke ne glede na to ali je njihov povzročitelj ali pa odstranjuje
odpadke za druge imetnike (v nadaljevanju: izvajalec).
28. Zbiralec odpadkov je oseba, ki skladno s predpisi kot
dejavnost opravlja zbiranje določene vrste odpadkov (v nadaljevanju: zbiralec).
29. Prevoznik odpadkov je oseba, ki skladno s predpisi
kot dejavnost opravlja prevažanje odpadkov drugih imetnikov
(v nadaljevanju: prevoznik).
30. Skupne posode so posode, v katero povzročitelj zbira
odpadke in iz katere jih izvajalec prevzema; predpisane posode za odpadke so skladno z veljavno tehnologijo ravnanja z
odpadki določene in so različnih prostornin in različnih karakteristik za različne namene.
Drugi pojmi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen,
kot je določeno v zakonskih ali podzakonskih predpisih.

2. Predelava in obdelava odpadkov:
– delovanje podcentra za ravnanje z odpadki (PCRO),
– oddajanje ločenih frakcij v predelavo,
– sortiranje ločeno zbranih frakcij,
– razstavljanje kosovnih odpadkov in njihova obdelava,
– začasno skladiščenje ločenih frakcij ter kosovnih in nevarnih odpadkov pred oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
– pretovarjanje vseh frakcij odpadkov,
– stiskanje posameznih frakcij odpadkov.
3. Odstranjevanje odpadkov in deponiranje odpadkov:
– prevoz preostanka odpadkov na deponijo LeskovecCerod,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov na odlagališču Leskovec-Cerod.
4. Upravljanje – nadzor zaprtega Odlagališča komunalnih
odpadkov Vranoviči:
– ravnanje z izcednimi vodami na zaprtem Odlagališču
komunalnih odpadkov (OKO Vranoviči),
– monitoring vpliva izcednih voda na okolje na zaprtem
Odlagališču komunalnih odpadkov (OKO Vranoviči).

(6. člen)

9. člen

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
8. člen
(oblika izvajanja javne službe)
Javno službo na celotnem območju občine izvaja JP Komunala Črnomelj, d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec) v obsegu in
pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
III. ZBIRANJE ODPADKOV

(subjekti ravnanja z odpadki)

(komunalni odpadki)

Subjekti ravnanja s komunalnimi odpadki so:
1. Občina Črnomelj.
2. Izvajalec javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki
v skladu z odlokom o ustanovitvi je JP Komunala d.o.o. Črnomelj (v nadaljevanju: izvajalec).
3. Povzročitelji obremenitev, torej pravne in fizične osebe,
ki so lastniki, uporabniki ali upravljalci stanovanjskih, poslovnih
in drugih prostorov ter površin in pri katerih nastajajo komunalni
odpadki (v nadaljevanju: povzročitelji).
4. Prevzemniki ločeno zbranih frakcij komunalnih in drugih
odpadkov.
5. Načrtovalci in projektanti, ki morajo poleg splošnih
normativov in standardov upoštevati tudi določila tega odloka ter obstoječo tehnologijo in opremo izvajalca za izvajanje
dejavnosti.
6. Cerod d.o.o. kot prevzemnik komunalnih odpadkov
namenjenih za predelavo in odlaganje preostanka odpadkov.

Komunalni odpadki so gospodinjski in njim podobni odpadki, ki nastajajo v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, v
bivalnem okolju ter na površinah in v objektih v javni rabi. Ti
odpadki so pretežno trdni in po svoji sestavi heterogeni.
Komunalni odpadki, ki so predmet zbiranja, odvoza in
deponiranja na območju občine (po klasifikacijskem seznamu
uredbe o ravnanju z odpadki), so:
1. papir in lepenka,
2. steklo,
3. drobna plastika in drugi odpadki iz plastike,
4. drobni kovinski odpadki (npr. pločevinke),
5. kompostirni kuhinjski odpadki iz gospodinjstev, menz
in restavracij,
6. oblačila in tekstil.
Odpadki z vrtov in parkov (vključno z odpadki s pokopališč):
1. odpadki primerni za kompostiranje,
2. drugi odpadki, neprimerni za kompostiranje.
Drugi komunalni odpadki:
1. mešani komunalni odpadki,
2. odpadki iz živilskih trgov,
3. odpadki iz čiščenja cest.
Na PCRO je možen lasten dovoz spodaj naštetih odpadkov s strani povzročiteljev iz gospodinjstev.
Ti odpadki so:
– steklo,
– papir,
– plastika,
– kovine,
– jedilna olja in maščobe, barve, črnila, lepila, smole,
detergenti,
– baterije in akumolatorji,
– električna in elektronska oprema,
– odpadne gume,

7. člen
(sistem ravnanja z odpadki)
Ravnanje s komunalnimi odpadki zajema:
1. Zbiranje odpadkov:
– zbiranje in odvoz odpadkov iz gospodinjstev,
– zbiranje ločenih frakcij odpadkov in odvoz zbranih frakcij
z ekoloških otokov,
– zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov,
– zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,
– zbiranje in odvoz bioloških odpadkov,
– zbiranje in odvoz ostalih komunalnih odpadkov,
– zbiranje in odvoz zbranih frakcij iz zbirnih centrov,
– delovanje zbirnih centrov,
– analitična obdelava podatkov,
– nabavo in vzdrževanje opreme za zbiranje,
– obveščanje in osveščanje uporabnikov.
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– les,
– kosovni odpadki,
– odpadna zdravila,
– odpadne sveče,
– oblačila in tekstilni odpadki,
– mešani komunalni odpadki.
Odpadki, odloženi poleg predpisanih posod in v nenamenskih plastičnih vrečah ali različnih embalažah, niso predmet odvoza. Možen pa je lasten dovoz s strani povzročiteljev
iz gospodinjstev na PCRO Vranoviči.
10. člen
(ločeno zbiranje)
1. Povzročitelji odpadkov so komunalne odpadke dolžni
odlagati po vrstah v namenske predpisane posode, postavljene
na zbirnih prostorih ter na zbiralnicah.
2. Z ločenim zbiranjem odpadkov so povzročitelji dolžni
začeti takoj, ko izvajalec določi način in kraj zbiranja ter zagotovi namenske predpisane posode za odpadke in to na način,
kot ga omogočajo razpoložljive posode.
11. člen
(predpisana posoda za odpadke, predpisana
vreča za odpadke)
1. Tipizirane posode za odpadke (V = 120 l, 240 l, 500 l,
660 l, 770 l, 900 l, 1100 l ter 5 m3 ali 7 m3) ne smejo biti napolnjena tako, da je ni mogoče zapreti.
2. Večje količine odpadkov, ki se pojavijo občasno, se lahko
odloži v namensko predpisano vrečo za odpadke (kolikor se ne
morejo uporabljati posode), ki jo je potrebno postaviti na zbirni
oziroma odjemni prostor poleg predpisane posode na dan odvoza. Namensko vrečo je možno kupiti pri izvajalcu javne službe.
3. Če količina odpadkov redno (večkrat mesečno) presega prostornina predpisane posode za odpadke, izvajalec
povzročitelju določi ustrezno povečanje prostornine posode.
12. člen
(določitev zbirnih in odjemnih prostorov ter zbiralnic)
1. Na podlagi izdanih smernic načrtovalci prostora in projektanti stanovanjskih sosesk, proizvodnih in drugih poslovnih
zgradb ter drugih objektov, kjer bodo nastajali odpadki, določijo
zbirne in odjemne prostore ter zbiralnice, kot jih določa ta odlok.
Njihovi investitorji pa so dolžni zagotoviti njihovo izgradnjo in jih
morajo opremiti z namenskimi predpisanimi posodami v okviru
dejavnosti. Poleg splošnih normativov in standardov morajo
upoštevati tudi določbe tega odloka, obstoječo tehnologijo zbiranja in odvažanja odpadkov ter opremo izvajalcev.
2. V obstoječih naseljih, poslovnih zgradbah, proizvodnih
obratih in drugih objektih urejajo, gradijo in obnavljajo zbirne
prostore lastniki objektov na podlagi ustreznega upravnega dovoljenja. Zbiralnice pa ureja izvajalec. Zbirni prostor in odjemni
prostor pa urejajo (vzdržujejo red in čistočo, dostope v zimskem
času) lastniki objektov oziroma izvajalec na njihov račun.
Z ureditvijo zbirnega prostora na javni površini, ki ni hkrati
tudi odjemni prostor, mora soglašati pristojni organ.
3. Upravljavci trgovskih in gostinskih lokalov, javnih
zgradb, parkirišč in drugih javnih površin morajo ob objektih
oziroma na njih postaviti koše za odpadke in posode za ločeno
zbiranje odpadkov oziroma zbiralnice. Upravljavci trgovskih in
gostinskih lokalov, javnih zgradb in drugih javnih površin lahko
skupaj za več objektov ali površin skupno uredijo zbiralnice, če
to omogočajo prostorske razmere in pogoji in je to smiselno ter
racionalno. Lastniki oziroma uporabniki v tem odstavku opredeljenih objektov in površin so dolžni koše za odpadke nabaviti, jih
postaviti in izpraznjevati v tipizirane posode za odpadke.
13. člen
(lastništvo)
1. Zbirni centri in Podcenter za ravnanje z odpadki
(PCRO) so občinska infrastruktura. Investicijsko vzdrževanje
bremeni proračun občine.
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2. Nabava predpisanih posod za odpadke bremeni investitorja oziroma lastnika objekta. Lastniki skrbijo za njihovo
vzdrževanje, pranje in obnavljanje v lastno breme.
3. Izvajalec vodi evidenco lastnih skupnih posod za odpadke in skrbi za njihovo vzdrževanje in nadomeščanje.
4. Ne glede na določilo prejšnjega odstavka tega člena se
v primeru, ko do poškodovanja ali uničenja predpisane posode
pride zaradi krivdnega, neustreznega ali hudo malomarnega
ravnanja povzročitelja, s stroški popravila ali zamenjave posode bremeni povzročitelja.
14. člen
(pogoji, ki jih morajo izpolnjevati zbirni in odjemni prostor)
1. Zbirni prostor izven objekta in odjemni prostor za
odpadke morata ustrezati estetskim, higiensko-tehničnim in
požarno-varstvenim pogojem in ne smeta ovirati ali ogrožati
prometa na javnih prometnih površinah.
2. Za vzdrževanje in dostopnost zbirnega in odjemnega
mesta je zadolžen povzročitelj odpadkov.
15. člen
(prostornina in število predpisanih posod za odpadke)
1. Prostornino in število predpisanih posod za odpadke
na posameznem zbirnem prostoru določa izvajalec in jih sproti
prilagaja tehnologiji ravnanja z odpadki, obsegu in strukturi
odpadkov ter izkušnjam ob izvajanju javne službe.
2. Izvajalec lahko določi eno ali več predpisanih posod za
odpadke za več povzročiteljev skupaj.
16. člen
(vodenje katastra lastnih skupnih posod
in posod zbiralnic – ekoloških otokov)
1. Izvajalec vodi kataster lastnih skupnih posod in posod
zbiralnic – (ekoloških otokov) s podatki o vrstah, tipih in prostornini predpisanih posod za odpadke na posameznih lokacijah.
2. Kataster je last izvajalca in se vodi skladno s predpisi,
ki urejajo vodenje zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture in usklajeno s standardi in normativi geografskega
informacijskega sistema.
3. Kataster se vodi v obliki elektronske baze podatkov.
4. Izvajalec je dolžan posredovati informacije iz katastra
osebam, ki za to izkažejo upravičen interes, in sicer v obsegu
izkazanega upravičenega interesa.
5. Skladno z določili zakona, ki ureja dostop do informacij
javnega značaja, je izvajalec prosilcem dolžan posredovati
vse informacije iz katastra, razen tistih informacij, za katere isti
zakon določa, da prosilcem ne smejo biti posredovane. Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na prosilca, je izvajalec
slednjemu dolžan posredovati brezplačno, za posredovanje
ostalih informacij javnega značaja pa je izvajalec prosilcem
upravičen zaračunati stroške skladno z uredbo, ki ureja posredovanje informacij javnega značaja.
IV. ODVOZ ODPADKOV
17. člen
(priprava odpadkov za odvoz)
1. Povzročitelj pred predvidenim časom odvoza, določenim s programom odvoza prestavi predpisane posode za
odpadke z zbirnega prostora na odjemni prostor, po odvozu pa
prazne vrne na zbirni prostor.
2. Kadar izvajalec onesnaži zbirni ali odjemni prostor, ga
je dolžan takoj očistiti.
3. Nihče ne sme izvajalcu onemogočati ali ovirati dostopa
do odjemnega prostora ali zbiralnice.
4. Osebam, ki za to nimajo pisnega dovoljenja izvajalca,
je prepovedano prebiranje, prelaganje ali odvažanje odpadkov
iz zbirnih ali odjemnih mest.
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5. Izvajalec javne službe lahko zavrne prevzem odpadkov
na odvzemnem mestu, če so odloženi v nasprotju z veljavno
zakonodajo in tem odlokom.
18. člen
(prepoved odlaganja odpadkov)
gati:

V posode za komunalne odpadke je prepovedano odla-

1. gradbeni material, kamenje in zemljo,
2. odpadke v večjih kosih (večja embalaža, pohištvo,
gospodinjski stroji, kolesa, vozila in stanovanjska oprema, komunalnim odpadkom podobni odpadki iz drugih virov),
3. usedline iz kanalizacije in cestnih požiralnikov,
4. odpadke v tekočem stanju,
5. kužen material iz zdravstvenih in veterinarskih ustanov,
6. tleče, lahko vnetljive, gorljive, eksplozivne, reaktivne,
jedke, dražljive, strupene in radioaktivne odpadke in druge
posebne in nevarne odpadke, ki po uredbi o klasificirajo niso
komunalni ali nevarni odpadki,
7. poginule živali in kože.
Pristojna medobčinska inšpekcija in redarstvo lahko z
odločbo zahteva od povzročiteljev odstranitev odpadkov, ki se
odlagajo izven posod za odpadke.
19. člen
(potek zbiranja in odvoza odpadkov)
1. Tehnologijo, transportne poti in urnik odvoza odpadkov
določi izvajalec v Programu odvoza odpadkov.
2. Izvajalec mora opredeliti tudi rešitve za čas, ko bodo
določeni kraji težko dostopni ali nedostopni za njegova vozila
v primeru višje sile, tako, da se opravi odvoz takoj, ko so za to
podani pogoji, oziroma najkasneje v naslednjih dveh delovnih
dneh po odpravi ovire.
3. Program odvoza izdela in sprejme izvajalec.
20. člen
(pogostost odvoza)
Izvajalci so dolžni posode in vrečke za odpadke iz tega odloka prazniti skladno s programom odvoza. Izvajalec mora urnik
odvoza iz Programa odvoza objaviti na krajevno običajen način.
21. člen
(vozila za odvoz odpadkov)
1. Izvajalec je dolžan vse odpadke odvažati s posebej
urejenimi vozili, ki omogočajo nakladanje in odvažanje odpadkov v skladu z veljavnimi predpisi.
2. V primeru, da izvajalec sam ne zmore opraviti nalog iz
tega odloka, je dolžan poskrbeti, da to v njegovem imenu in na
njegov račun opravi drug usposobljen izvajalec.
22. člen
(kosovni odpadki in nevarni odpadki iz gospodinjstev)
1. Odvoz kosovnih odpadkov in prevzem nevarnih odpadkov iz gospodinjstev se izvajata na način, ki ga določi izvajalec
in v skladu s predpisi. Izvajalci so dolžni odjemno mesto po
odvozu očistiti.
2. Prevzem nevarnih odpadkov iz gospodinjstev poteka
po programu odvoza tako, da je zagotovljen strokoven prevzem
teh odpadkov od povzročiteljev.
V. ODSTRANJEVANJE ODPADKOV
23. člen
(odlaganje odpadkov, odlagališče odpadkov)
1. Ostanek odpadkov izvajalec odstranjuje skladno z veljavno zakonodajo.
2. Ostanek odpadkov se odlaga na regijski deponiji Leskovec –Cerod d.o.o.

Št.

51 / 28. 6. 2010 /

Stran

7625

24. člen
(vrste odpadkov, ki se smejo prekladati na Podcentru
za ravnanje z odpadki – PCRO Vranoviči)
Na prekladalno postajo je dovoljeno pripeljati mešane komunalne odpadke skladno s tehnologijo ravnanja z odpadki.
Podcenter za ravnanje z odpadki Vranoviči upravlja izvajalec. V ta namen sprejme poslovnik o upravljanju, obratovanju
in vzdrževanju PCRO-ja.
S poslovnikom se določi režim prekladanja odpadkov,
evidenca dovoza odpadkov na deponijo Leskovec-Cerod, varnostne ukrepe pri delu, varovanje objekta, nadzor in potrebna
dela, ki se izvajajo na PCRO-ju.
Obratovalni čas PCRO-ja določi izvajalec.
25. člen
(vodenje evidenc o odpadkih namenjenih za odlaganje)
Izvajalec mora tekoče voditi in trajno hraniti evidenco o
količini in sestavi odpadkov, preloženi na PCRO-ju in odpeljanih
na odlagališče Cerod.
26. člen
(nedovoljena – divja odlagališča)
Če so odpadki odloženi nezakonito izven odlagališč (v
nadaljnjem besedilu: divja odlagališča), se sanirajo v skladu z
odločbo pristojne inšpekcije ali nalogom pristojnega organa.
Če policija ali inšpekcija odkrije povzročitelja nezakonito
odloženih odpadkov, imata občina ali država pravico in dolžnost
od njega izterjati vračilo stroškov iz prejšnjega odstavka.
Če povzročiteljev ni mogoče ugotoviti, je lastnik zemljišča
dolžan prijaviti lokacijo odlagališča na občino, ta pa preko svojih
medobčinskih inšpekcijskih služb poskuša odkriti povzročitelja.
V primeru, če povzročitelja ni mogoče odkriti, se ravna v skladu
s prvim odstavkom tega člena.
Divje odlagališče se do sanacije registrira v katastru divjih
odlagališč, ki ga po naročilu in v imenu ter za račun občine vodi
izvajalec.
Kataster divjih odlagališč se vodi v grafični in tekstualni
obliki, vsebuje pa podatke o lokaciji posameznega odlagališča,
vrstah in količini odloženih odpadkov.
VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
27. člen
(obveznosti izvajalca javne službe)
1. Izvajalec ima obveznosti:
– v sodelovanju s pristojnim organom skrbeti za razvoj,
načrtovanje in pospeševanje javne službe ter za investicijsko
načrtovanje in gospodarjenje z objekti, napravami in sredstvi,
potrebnimi za izvajanje javne službe;
– pripravljati Program odvoza odpadkov;
– določiti vrsto odvzemnih posod;
– pripravljati predlog letnega plana gospodarske javne
službe;
– voditi kataster lastnih skupnih posod in zbiralnic;
– v imenu in za račun občine voditi kataster divjih odlagališč;
– voditi podatkovno baze za obračun storitev;
– voditi in trajno hraniti evidenco o količini in sestavi odpadkov, odpeljanih na odlagališče;
– voditi monitoring o vplivih zaprtega odlagališča na okolje;
– sklepati pogodbe s pogodbenimi povzročitelji odpadkov;
– pripravljati letne in dolgoročne plane izvajanja gospodarske javne službe po tem odloku ter poročila o poslovanju in
izvajanju gospodarske javne službe;
– opredeliti tehnologijo ravnanja z odpadki z določitvijo
postopka njihovega prebiranja, prekladanja, naknadnega ločevanja ločenih frakcij, kompostiranja bioloških odpadkov in
drugih načinov predelave;
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– določiti število odvozov odpadkov po posameznih kategorijah, skladno s tem odlokom;
– določiti tehnologijo, pogoje in način ločenega zbiranja
odpadkov;
– upoštevati standardizacijo predpisanih posod za odpadke, vključno z določanjem prostornine posod, potrebne
posameznemu povzročitelju oziroma skupini povzročiteljev;
– določati predpisane vreče za odpadke in pogoje njihove
uporabe;
– določati minimalni standard opreme zbiralnic (katere
posode, kako vzdrževane, nalepke …);
– določati postopek izdajanja pogojev in soglasij po pooblastilih iz tega odloka;
– določati podrobnejše vsebine katastra skupnih posod
in zbiralnic;
– obveščati in seznanjati povzročitelja o ravnanju z biološkimi odpadki, ki se kompostirajo v hišnih kompostnikih v
naseljih kjer so dani pogoji za takšno ravnanje z biorazgradljivimi odpadki;
– določiti druge pogoje, merila in pravila, potrebna za
organizirano in s predpisi usklajeno ravnanje z odpadki ter za
nemoteno delovanje javne službe.
2. Glede zadev, ki niso posebej urejene s tem odlokom,
zlasti glede oskrbovalnih standardov, razvrstitve objektov in
naprav, vzdrževalnih in organizacijskih standardov in drugih
standardov in normativov za izvajanje javne službe, se mora
izvajalec javne službe ravnati po veljavni zakonodaji.
28. člen
(javno pooblastilo za predpisovanje projektnih
pogojev in dajanje soglasij)
1. Upravljavec ima glede na potrebe izvajanja javne službe in glede na infrastrukturo, ki jo opredeljuje ta odlok, javno
pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev in dajanje soglasij (kolikor to ni v nasprotju z zakonom):
– k prostorskih aktom;
– k projektnim rešitvam oziroma drugim aktom v postopku
izdaje gradbenega dovoljenja;
– v drugih primerih določenih z zakonom.
2. Upravljavec je dolžan na vlogo stranke izdelati tudi
predhodne strokovne pogoje ali mnenje.
3. Če ni v zakonu, podzakonskem predpisu ali v tem odloku določeno drugače, o pritožbah zoper odločitve upravljavca,
ki jih ta v upravnem postopku sprejema pri izvajanju javnih
pooblastil, odloča župan.
VII. OBVEZNOSTI POVZROČITELJEV ODPADKOV
29. člen
(uporabniki storitev javne službe)
1. Uporabniki storitev javne službe, ki je predmet urejanja
v tem odloku, so povzročitelji odpadkov (v nadaljnjem besedilu:
povzročitelj odpadkov).
2. Povzročitelj odpadkov je vsaka oseba, katere delovanje
ali dejavnost na območju občine povzroča nastajanje odpadkov, in sicer predvsem:
a) fizične osebe, kot gospodinjstva,
b) fizične osebe, kot samostojni podjetniki in obrtniki,
c) lastniki ali najemniki gospodarskih in počitniških objektov ter drugih objektov, ki so namenjeni občasni uporabi,
d) pravne osebe, ki razpolagajo s poslovnimi prostori, v
oziroma ob katerih nastajajo komunalni odpadki,
e) osebe, ki upravljajo javne površine (npr. tržnice, sejmišča, igrišča, avtobusne postaje, parke, parkirišča, ulice, pločnike in podobno),
f) osebe, ki organizirajo kulturne, športne in druge javne
prireditve ali uporabljajo javne ali zasebne površine in druge
nepremičnine v namen, ki odstopa od njihove običajne javne
ali zasebne rabe.
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3. V primeru, ko povzročitelj odpadkov le-te povzroča z
več oblikami delovanja ali dejavnosti (npr. fizična oseba hkrati kot gospodinjstvo in kot lastnik ali najemnik gospodarskih
objektov), je dolžan storitve javne službe plačevati za vsako
obliko delovanja ali dejavnosti, s katero se povzročajo odpadki,
posebej.
4. Na območju, kjer že poteka organizirano zbiranje in
odvoz odpadkov, mora novi povzročitelj o začetku povzročanja
odpadkov takoj obvestiti izvajalca.
30. člen
(povzročitelji odpadkov)
1. Za potrebe izvajanja tega odloka je gospodinjstvo oseba ali skupina oseb, ki ne glede na pravni status (lastništvo,
najem, dejanska uporaba …) stalno ali začasno prebiva v eni
stanovanjski enoti.
2. Oseba, ki oddaja v najem stanovanjski ali drug
prostor (v nadaljevanju: najemodajalec), je plačnik storitev.
Lahko pa v najemni pogodbi določi za plačnika storitev najemojemalca.
3. Občasna uporaba oziroma začasni izostanek uporabe
objekta, v zvezi s katerim se povzročitelju obračunavajo storitve, zavezanca ne odvezuje plačila storitev.
4. Kot povzročitelji odpadkov oziroma kot uporabniki
storitev javne službe, se lahko obravnavajo upravniki stanovanjskih in poslovnih objektov ali upravljavci javnih in
drugih površin.
5. V primeru ko upravnik nastopa naproti izvajalcu javne
službe v svojem imenu in na račun lastnika ali skupnosti lastnikov stanovanj ali poslovnih prostorov, pridobi v razmerju do
izvajalca pravice in obveznosti sam.
6. Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev pri katerih nastajajo odpadki, morajo v času trajanja
prireditve prireditveni prostor opremiti z ustreznimi posodami
za zbiranje odpadkov, po končani prireditvi pa takoj poskrbeti,
da se prireditveni prostor očisti in da odpadke odpeljejo na dogovorjeno odvzemno mesto, in sicer na njegove stroške.
Izvajalec mora zbrane odpadke odpeljati najkasneje v
času odvoza iz kraja, kjer se odpadki odvažajo po urniku.
31. člen
(izredni – pogodbeni povzročitelji odpadkov)
1. Izredni povzročitelji so tisti, ki s povzročeno količino
odpadkov omogočajo izvajanje posameznega odvoza odpadkov izključno za njihove potrebe. Odvoz se izvaja po potrebi.
Predpisane posode za odpadke, v katere zbira odpadke izredni
povzročitelj, so praviloma last povzročitelja, ki jih je dolžan tudi
vzdrževati in čistiti. Izredni povzročitelj se lahko dogovori tudi
za najem posod pri izvajalcu ali se z njim dogovori za njihovo
čiščenje in vzdrževanje.
2. Izredni povzročitelji odpadkov, ki opravlja dejavnost
sezonskega značaja (npr. kampi, gostinski vrtovi in terase …)
in upravljalci drugih javnih površin, kjer nastajajo komunalni
odpadki (npr. pokopališča) dostavijo izvajalcu naročilo za odstranjevanje odpadkov.
3. Povzročitelj pridobi status izrednega povzročitelja z
dostavo naročila izvajalcu. Dostava naročila je skladno s tem
odlokom obvezna.
32. člen
(uporaba storitev javne službe)
1. Uporaba storitev javne službe je za povzročitelje odpadkov obvezna v okvirih, ki jih določa ta odlok.
2. Ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka je obvezno za vse povzročitelje odpadkov.
3. Zbiranje in odlaganje odpadkov, za katere ta odlok posebej ne ureja ravnanja, organizirajo povzročitelji sami v skladu
s predpisi in po potrebi v skladu z navodili izvajalca.
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VIII. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
33. člen
(viri financiranja)
Financiranje javne službe se zagotavlja:
a) iz cene storitve,
b) od prodaje frakcij,
c) iz občinskega proračuna,
d) iz drugih virov.
IX. OBRAČUN STORITEV RAVNANJA Z ODPADKI
34. člen
(obračun storitev ravnanja z odpadki)
Ravnanje z odpadki plačujejo vsi povzročitelji odpadkov s
stalnim in začasnim prebivališčem oziroma sedežem v občini.
Obračun ravnanja z odpadki se deli na:
– Zbiranje in prevoz odpadkov
– Predelava in obdelava odpadkov
– Odvoz na regijsko deponijo
– Deponiranje odpadkov
– Okoljske dajatve za obremenjevanje tal.
Ravnanje z odpadki se zaračunava in plačuje mesečno.
35. člen
(cene ravnanja z odpadki)
Cene za ravnanje z odpadki se določajo skladno z veljavnimi predpisi.
Cene se oblikujejo za vse povzročitelje enotno in vsebujejo vse stroške v sistemu ravnanja z odpadki.
Ceno iz četrte alineje prejšnjega člena se za naslednje
poslovno leto izračuna za enoto storitve tako, da se strošek
ugotavlja enkrat letno na podlagi zaračunanih storitev Ceroda
in se porazdeli med uporabnike.
36. člen
(enota količine)
Enota količine storitev iz prejšnjega člena je masa (kg)
komunalnih odpadkov, ki jih uporabniki storitev prepustijo izvajalcu javne službe.
Za gospodinjstva se upošteva, da ena oseba povzroči 20
kg odpadkov na mesec.
Za poslovne površine se upošteva, da se povzroči 2,07 kg
odpadkov na m2 mesečno.
Pri izrednih – pogodbenih povzročiteljih se količine ugotovijo s tehtanjem.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se zaračunava
storitve ravnanja z odpadki za bivalne objekte na območju Občine Črnomelj in Občine Semič, v katerih ni stalno ali začasno
prijavljenih prebivalcev. Za zaračunavanje se upošteva pavšalna količina 20 kg odpadkov na mesec (ena oseba).
Določbe zadnjega odstavka tega člena ne veljajo za lastnike teh objektov, ki imajo stalno ali začasno bivališče na
območju občin Črnomelj in Semič.
37. člen
(obveznost plačila in sprememba podatkov)
Stroške ravnanja z odpadki so dolžni plačevati vsi povzročitelji odpadkov, za katere je organizirano ravnanje s komunalnimi odpadki.
Obveznost plačila storitev ravnanja s komunalnimi odpadki nastane za povzročitelje odpadkov z dnem, ko začne
izvajalec opravljati storitve na njihovem območju, ko povzročitelji odpadkov pričnejo uporabljati stanovanje ali poslovne
prostore.
Povzročitelji odpadkov so dolžni izvajalcu posredovati
točne podatke o dejstvih, ki vplivajo na pravilen obračun ravnanja z odpadki (ime in naslov, dejavnost, število oseb, velikost
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poslovnih površin) ter izvajalca sproti obveščati o vseh spremembah teh podatkov.
38. člen
(pridobivanje podatkov, ki vplivajo na obračun)
1. V primeru, ko se ugotovi, da je povzročitelj izvajalca
oškodoval s posredovanjem netočne oziroma lažne spremembe podatkov iz prejšnjega odstavka ali če mu ustreznih podatkov ni posredoval oziroma ni pravočasno posredoval, lahko
izvajalec povzročitelju zaračuna razliko med zaračunanim in
dejanskim stroškom ravnanja z odpadki, ki bi ga zaračunal,
če bi povzročitelj posredoval pravilne podatke oziroma bi jih
posredoval pravočasno.
2. Če povzročitelji odpadkov v roku 30 dni od nastale
spremembe izvajalcu ne sporočijo potrebnih podatkov za obračun ravnanja z odpadki, ima izvajalec pravico pridobiti podatke
iz uradnih evidenc.
39. člen
(obveznost plačila)
Obveznost plačila stroškov za ravnaje s komunalnimi
odpadki nastane za uporabnike z dnem, ko začnejo izvajalci
opravljati storitve na njihovem območju in sicer ne glede na to,
ali ima povzročitelj nameščeno posodo ali ne.
X. PROGRAMI JAVNE SLUŽBE IN POROČANJE
40. člen
(programi javne službe, poročanje)
Izvajalec je dolžan pristojnemu organu predložiti poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe
v preteklem letu.
XI. NADZOR
41. člen
(izvajanje nadzora)
1. Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljajo
pristojne občinske nadzorne službe in pristojne
2. Službe, navedene v 1. točki tega člena, lahko pri
opravljanju nadzora izdajo odločbe ter odrejajo druge ukrepe,
katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
3. Odstranjevalec odpadkov je dolžan ugotavljati nepravilno ravnaje z odpadki v skladu s tem odlokom. V primeru neupoštevanja določil tega odloka so pooblaščene osebe izvajalca
dolžne ugotovljene kršitve določil odloka dokumentirati in o tem
obvestiti organ občinskega nadzora.
42. člen
(ravnanje v primeru ugotovljenih kršitev)
V primeru kršitve določil tega odloka organ občinskega
nadzora ali pristojni inšpektor z odločbo odredi ukrepe za odpravo stanja, in uvede postopek za kaznovanje kršilca odloka.
XII. KAZENSKE DOLOČBE
43. člen
(opredelitev prekrškov in glob)
Z denarno kaznijo 600 € se kaznuje za prekršek izvajalec, če:
– Ne vodi kataster skupnih posod in ekoloških otokov
(16. člen),
– Ne očisti zbirni ali odjemni prostor (18. člen),
– Ne izvaja odvoza po Programu odvoza (20. člen),
– Ne organizira prevzema nevarnih in kosovnih odpadkov
in ne očisti prostora po odvozu kosovnih odpadkov (22. člen),
– Ne upošteva določil 27. člena,
– Ne predloži letno poročilo (40. člen).
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Z denarno kaznijo 200 € se kaznuje tudi odgovorna oseba
izvajalca za storjen prekršek.
Z denarno kaznijo 600 € se kaznuje za prekršek uporabnik
– pravna oseba kot povzročitelj odpadkov, ki stori prekršek, če:
– Se ne vključi v sistem ravnanja z odpadki (7. člen),
– Ne odlaga odpadke po vrstah v namenske posode
(10. člen),
– Ne postavi ob objektih koše za odpadke in posode za
ločeno zbiranje odpadkov (12. člen),
– Prebirajo, prelagajo ali odvažajo odpadke iz zbirnih ali
odjemnih mest in če izvajalcu ovirajo ali onemogočijo dostop
do odjemnega mesta (17. člen),
– Ne upošteva določil 19. člena odloka,
– Odloži odpadke izven za to določenih krajev (26. člen),
– Ne izvaja ločenega zbiranja odpadkov (32. člen),
– Ne sporoči potrebnih podatkov za obračun (37. člen).
Z globo 200 EUR se sankcionira tudi odgovorna oseba
pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega
člena.
Z globo 200 EUR se sankcionira posameznik (fizična
oseba) za prekršek iz tretjega odstavka tega člena.
44. člen
(globe za organizatorje prireditev)
Z globo 400 EUR se za prekršek sankcionira tudi organizator kulturnih, športnih in drugih prireditev na prostem, če
ne poskrbi za odpadke in ne poskrbi za čiščenje prostora po
končani prireditvi ter odvoz odpadkov (30. člen).
Z globo 200 EUR se za prekršek prejšnjega odstavka
tega člena sankcionira odgovorna oseba organizatorja.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
45. člen
(obstoječi ekološki otoki)
Površine, ki so na dan sprejema tega odloka v funkciji
ekoloških otokov, se z dnem uveljavitve tega odloka štejejo za
zbiralnice.
46. člen
(kataster)
Kataster skupnih posod in zbiralnic mora izvajalec z dejanskim stanjem uskladiti najkasneje v roku enega leta po
uveljavitvi tega odloka.
47. člen
(zbiranje bioloških odpadkov)
Vse določbe tega odloka, ki so vezane na zbiranje bioloških odpadkov, začnejo veljati s sprejemom programa zbiranja
bioloških odpadkov.
48. člen
(prenehanje veljavnosti starega odloka)
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Črnomelj (Uradni list RS,
št. 27/01).
49. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-63/2010
Črnomelj, dne 18. junija 2010
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.
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Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne in padavinske vode v Občini
Črnomelj

Na podlagi 62. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08,
76/08 in 79/09), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 41/04, 17/06 – ORZVO, 20/06, 28706 – Skl. US,
49706 – ZmetD, 66/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08,
70/08 in 108/09), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06
– ZJZP), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS,
št. 7/03, 86/04, 7/05 – skl. US, 34/05 – odl. US, 44/05, 40/06,
51/06 – popr., 115/06, 139/06 – odl. US, 17/08, 21/08 – popr.,
76708, 108/09 in 109/09 – odl. US), 4. in 8. člena Odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj (Uradni list RS,
št. 35/03, 106/05, 66/06 in 118/07) in 16. člena Statuta Občine
Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – UPB, 106/05, 65/07, 75/08
in 30/10) je Občinski svet Občine Črnomelj na 24. redni seji dne
17. 6. 2010 sprejel

ODLOK
o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
in padavinske vode v Občini Črnomelj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja pogoje in način opravljanja obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda (v nadaljnjem besedilu: javna služba)
na območju izvajanja javne službe v Občini Črnomelj, tako, da
določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja gospodarske javne službe,
– vrsto in obseg javnih dobrin javne službe in njihovo
prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov javne službe,
– vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje
javne službe,
– druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj
gospodarske javne službe.
Storitev javne službe je:
1. Odvajanje komunalne odpadne vode, ki nastaja v stavbah zaradi bivanja in opravljanja dejavnosti.
2. Odvajanje padavinske vode iz streh in javnih površin v
javno kanalizacijo.
Storitev javne službe ni:
1. Odvajanje padavinske vode, v javno kanalizacijo iz
površin, ki niso javne površine.
2. Odvajanje tehnološke vode v javno kanalizacijo.
Storitve javne službe se morajo po tem odloku zagotavljati
na celotnem območju občine.
2. člen
Namen odloka je predvsem:
– zagotavljanje in upravljanje javne službe,
– uveljavljanje zakonov in ostalih predpisov, ki se nanašajo na varovanje okolja in posebej na varovanje voda,
– smotrno planiranje, gradnja in uporaba javne kanalizacije,
– razporejanja stroškov obratovanja in vzdrževanja javne
kanalizacije,
– varovanje okolja.
3. člen
Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. komunalna odpadna voda je komunalna odpadna voda
v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri od-
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vajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo. To je voda,
ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v
sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih
opravilih. Komunalna odpadna voda je tudi voda, ki nastaja v
stavbah v javni rabi ali pri kakršnikoli dejavnosti, če je po nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvu;
2. padavinska odpadna voda je voda, ki kot posledica
meteorskih padavin odteka onesnažena iz utrjenih, tlakovanih
ali z drugim materialom prekritih površin v vode ali se odvaja
v javno kanalizacijo;
3. industrijska odpadna voda je voda, ki nastaja predvsem
pri uporabi v industriji, obrtni ali obrti podobni ali drugi gospodarski dejavnosti in po nastanku ni podobna komunalni odpadni
vodi. Industrijska odpadna voda je tudi voda, ki nastaja pri
uporabi v kmetijski dejavnosti, ter zmes industrijske odpadne
vode s komunalno ali padavinsko odpadno vodo ali z obema,
če se pomešane vode po skupnem iztoku odvajajo v javno kanalizacijo ali v vode. Industrijska odpadna voda so tudi hladilne
vode in tekočine, ki se zbirajo in odtekajo iz obratov ali naprav
za predelavo, skladiščenje ali odlaganje odpadkov;
4. komunalna čistilna naprava je čistilna naprava za komunalno odpadno vodo ali za mešanico komunalne in padavinske odpadne vode;
5. mala komunalna čistilna naprava je komunalna čistilna
naprava v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav. Narejena
je za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo čiščenja, manjšo od 2000 populacijskih ekvivalentov, v kateri se
komunalna odpadna voda zaradi njenega čiščenja obdeluje z
biološko razgradnjo;
6. nepretočna greznica je nepretočna greznica v skladu s
predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz
malih komunalnih čistilnih naprav. Zgrajena je kot nepropusten
zbiralnik za komunalno odpadno vodo, iz katere se odvaža
komunalna odpadna voda v čiščenje oziroma obdelavo na
komunalno čistilno napravo;
7. greznica je greznica v skladu s predpisom, ki ureja
emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih
čistilnih naprav. Greznica je gradbeni objekt za anaerobno
obdelavo komunalne odpadne vode, v katerem se komunalna
odpadna voda pretaka iz usedalnega prekata v enega ali več
prekatov za anaerobno obdelavo odpadne vode, obdelana
odpadna voda pa se na iztoku iz tega objekta odvaja v okolje
običajno z infiltracijo v zemljo;
8. obstoječa greznica je greznica, ki obratuje na dan
uveljavitve tega odloka;
9. populacijski ekvivalent (v nadaljnjem besedilu: PE) je
enota za obremenjevanje vode, določena s predpisom, ki ureja
emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in
javno kanalizacijo. Enota je izražena v BPK (5). En populacijski
ekvivalent je enak 60 gramov BPK (5)/dan;
10. obdelava blata iz komunalnih čistilnih naprav je obdelava blata pred njegovo uporabo v kmetijstvu ali pred odstranjevanjem, z odlaganjem ali sežiganjem, to je stabiliziranje, kondicioniranje, sušenje in dezinfekcija blata. Za obdelavo blata
se štejejo tudi vsi drugi postopki predelave ali odstranjevanja
blata, če se izvajajo na območju komunalne čistilne naprave v
skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki;
11. območje izvajanja javne službe so aglomeracije (območje poselitve) na območju celotne občine, na katerih morata
biti po operativnem programu odvajanja in čiščenja odpadne
vode določena način in obseg izvajanja javne službe;
12. javna površina je površina objekta ali dela objekta
občinske gospodarske javne infrastrukture, ki ima status grajenega javnega dobra po predpisih o graditvi objektov;
13. javna kanalizacija so infrastrukturni objekti in naprave
kanalizacije, namenjeni izvajanju javne službe odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode;
14. kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in
poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijo do vključno
prvega revizijskega jaška na parceli, na kateri stoji stavba ali
več stavb, ki so priključene na javno kanalizacijo ali do zunanje
stene stavbe, če revizijskega jaška ni možno postaviti;
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15. primarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije
(v nadaljnjem besedilu: primarno omrežje) so kanali ter z njimi
povezani tehnološki sklopi (npr. črpališča in druge naprave za
prečrpavanje odpadnih voda v takšnih kanalih oziroma vodih),
ki so namenjeni odvajanju komunalne odpadne in padavinske
vode iz dveh ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežij na
posameznih območjih naselja, lahko pa tudi za odvajanje industrijske odpadne vode iz ene ali več naprav, ki so na območju
takšnega naselja in ki se zaključijo v komunalni ali skupni
čistilni napravi;
16. sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije
(v nadaljnjem besedilu: sekundarno omrežje) je sistem kanalov
in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških sklopov (npr. peskolovi, lovilci olj in maščob, črpališča za prečrpavanje odpadne
vode in podobno), ki so namenjeni odvajanju komunalne odpadne in padavinske vode v naselju ali njegovem delu. Sekundarno omrežje se zaključi v mali komunalni čistilni napravi ali z
navezavo na primarno kanalizacijsko omrežje;
17. mešano kanalizacijsko omrežje so kanali ter z njimi
povezani tehnološki sklopi (npr. črpališča in druge naprave za
prečrpavanje odpadnih voda v takšnih kanalih oziroma vodih),
ki so namenjeni odvajanju komunalne odpadne in padavinske
vode na posameznih območjih naselja, lahko pa tudi za odvajanje industrijske odpadne vode iz ene ali več naprav, ki so na
območju takšnega naselja in ki se zaključijo v komunalni ali
skupni čistilni napravi;
18. ločeno kanalizacijsko omrežje so kanali ter z njimi
povezani tehnološki sklopi (npr. črpališča in druge naprave za
prečrpavanje odpadnih voda v takšnih kanalih oziroma vodih),
ki so namenjeni ločeno odvajanju komunalne odpadne vode in
ločeno odvajanju padavinske vode na posameznih območjih
naselja, lahko pa tudi za odvajanje industrijske odpadne vode
iz ene ali več naprav, ki so na območju takšnega naselja in ki
se zaključijo v komunalni ali skupni čistilni napravi;
19. območje površin, predvidenih za širitev naselja, je v
skladu s predpisi s področja urejanja prostora določeno območje za širitev naselja;
20. območje poselitve je območje poselitve v skladu s
predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode
iz komunalnih čistilnih naprav, ali v skladu s predpisom, ki ureja
emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih
čistilnih naprav;
21. vodovarstveno območje je območje v skladu s predpisom, ki ureja varstvo vode, namenjene oskrbi s pitno vodo;
22. občutljivo območje zaradi evtrofikacije je območje v
skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav. Evtrofikacija je obogatitev vode s hranili, zlasti s spojinami dušika oziroma fosforja, ki
povzroči pospešeno rast alg in višjih rastlinskih vrst, posledica
česar je nezaželena motnja v ravnotežju organizmov v vodi, ter
poslabšanje kakovosti vode;
23. občutljivo območje zaradi kopalnih voda je območje v
skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav;
24. kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca
o objektih gospodarske javne infrastrukture;
25. zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je
evidenca zbirnih podatkov o objektih gospodarske javne infrastrukture, ki jo vodi Geodetska uprava Republike Slovenije;
26. porabnik javne kanalizacije je fizična ali pravna oseba,
ki je lastnik ali solastnik stavbe ali zemljišča, ki je priključena na
javno kanalizacijo, oziroma je koristnik storitve javne službe;
27. lastnik javnega omrežja je Občina Črnomelj.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
4. člen
Javno službo odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih
in padavinskih voda zagotavlja občina v skladu z zakonodajo
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o obveznih gospodarskih javnih službah na območju Občine
Črnomelj v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
Javno službo na celotnem območju Občine Črnomelj
izvaja JP Komunala Črnomelj d.o.o. (v nadaljnjem besedilu:
izvajalec).
5. člen
Izvajalec je dolžan opravljati javno službo skladno s Programom oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
vode in skladno z gospodarsko finančnim načrtom J.P. Komunala Črnomelj.
Program za vsako naslednje poslovno leto pripravi izvajalec in ga najpozneje do 31. oktobra v tekočem letu, posreduje
v uskladitev občini.
6. člen
Čiščenje odpadne vode na območju Občine Črnomelj se
prostorsko zagotavlja:
– v čistilnih napravah za komunalne odpadne in padavinske vode, ki se odvajajo preko centralnega kanalizacijskega
omrežja iz območij, ki so nanj priključena,
– v lokalnih komunalnih čistilnih napravah za komunalne
odpadne in padavinske vode, ki se odvajajo preko lokalnih kanalizacijskih omrežij iz območij, ki so priključene nanje,
– v malih čistilnih napravah do 50 PE, ki niso v upravljanju
javne službe.
7. člen
V javno kanalizacijo se lahko odvaja tudi tehnološka in
padavinska voda s površin, ki niso javne površine po predpisanih pogojih. V takih primerih mora biti interna kanalizacija
izvedena ločeno za tehnološko vodo in komunalno odpadno
vodo. Združitev internih kanalizacij je možna le za merilnim
mestom za tehnološko vodo.
Odvajanje tehnološke vode in padavinske vode s površin,
ki niso javne ni storitev javne službe. To je posebna storitev
zaradi uporabe objektov javne kanalizacije.
8. člen
Na območjih, kjer javna kanalizacija še ni zgrajena in na
območjih na katerih v skladu z veljavno zakonodajo in nacionalnim Operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadne
komunalne vode, ni predpisano odvajanje komunalne odpadne
vode v javno kanalizacijo, se lahko komunalna odpadna voda
odvaja v:
– male komunalne čistilne naprave,
– greznice brez iztoka, za katere mora biti redno praznjenje zagotovljeno v okviru javne službe,
– kanalizacijo, ki nima statusa javne kanalizacije in čisti
v mali komunalni čistilni napravi manjši od 50 PE, ki je namenjena skupnemu čiščenju in je v lasti in upravljanju lastnikov
stavb.
Območja naselij, kjer je predpisano odvajanje komunalne
odpadne vode v javno kanalizacijo so razvidna iz Operativnega
programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
Na vodovarstvenih območjih je potrebno odvajanje in
čiščenje odpadnih komunalnih, industrijskih in padavinskih
voda urediti v skladu z veljavno zakonodajo za vodovarstvena
območja.
Odvajanje komunalne odpadne vode v pretočne greznice ni dovoljeno, razen če gre za obstoječo greznico in še ni
potekel rok iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju
odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav in emisijo snovi pri
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.
Prehodni roki za odstranitev pretočnih greznic na območjih brez javne kanalizacije so:
– 31. 12. 2015, če je obstoječa stavba na prispevnem območju občutljivega območja ali na vplivnem območju kopalnih
voda ali na vodovarstvenem območju
– 31. 12. 2017, če obstoječa stavba ni na območju iz
prejšnje alinee.
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Čiščenje pretočnih greznic izvaja izvajalec javne službe v
skladu s Programom praznjenja greznic.
Padavinske vode ne smejo biti speljane v greznico. Odvedene morajo biti v vodotoke, ponikovalnice, kjer je to mogoče
ali v kanalizacijo padavinskih voda.
III. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO
JAVNIH DOBRIN
9. člen
Splošni pogoji za zagotavljanje storitev javne službe so:
– zgrajeno sekundarno in primarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije s čistilnimi napravami
– zgrajeni hišni priključki
– izpolnjene obveznosti izvajalca in uporabnikov
– javna pooblastila izvajalcu.
IV. PREVZEM OBJEKTOV IN NAPRAV V UPRAVLJANJE
10. člen
Lastnik zgrajene javne kanalizacije mora po končani gradnji prenesti objekte in naprave v upravljanje upravljavcu v roku
šestih mescev od pridobitve uporabnega dovoljenja.
Za prevzem objektov in naprav javne kanalizacije morajo
biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– objekt, ki se predaja, mora imeti vso potrebno dokumentacijo (uporabno dovoljenje, gradbeno dovoljenje, projekt
izvedenih del, geodetski načrt novega stanja, dokazilo o preizkusu vodotesnosti, zapisnik o uspešnem tehničnem pregledu,
evidenco priključkov, evidenco osnovnih sredstev s finančnim
ovrednotenjem, urejena morajo biti tudi vsa lastninska razmerja
oziroma sklenjene služnostne pogodbe);
– sprejet in ovrednoten mora biti program sanacije, avtomatizacije in razvoja za objekte, ki daljši čas niso bili v
uporabi,
– predane morajo biti izjave izvajalcev, garancijski listi,
navodila za obratovanje in vzdrževanje vgrajenih naprav,
– postopek prevzema mora biti izpeljan dokumentirano z
zapisnikom o primopredaji dokumentacije,
– prevzem mora potrditi organ upravljanja upravljavca –
prevzemnika, predajo pa ustrezni organ lastnika.
Kolikor niso izpolnjeni pogoji za prenos objektov in naprav
v upravljanje lahko lastnik v smislu preprečevanja gospodarske
škode sklene pogodbo z upravljavcem o začasnem upravljanju
z objekti in napravami, vendar največ za dobo 1 leta.
V. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO
IN UKINITEV PRIKLJUČKA
11. člen
Priključitev na javno kanalizacijo je dovoljena samo na
podlagi pisnega soglasja izvajalca, sklenjene služnostne pogodbe in ob upoštevanju pogojev tega odloka. Upravljavec
je dolžan s soglasjem dopustiti priključitev, če uporabnik vloži
zahtevo in to dopuščajo zmogljivosti in tehnična izvedba javne
kanalizacije. V primeru ko priključitev ni možna, mora upravljavec pisno v zakonskem roku za izdajo soglasja o tem obvestiti
uporabnika.
Na območjih, kjer je zgrajena, se gradi, obnavlja ali preureja javna kanalizacija, je priključitev ali preureditev obstoječega priključka na javno kanalizacijo obvezna za vse objekte v
naselju in zunaj naselja ali dela naselja.
Po posebnem soglasju upravljavca in investitorja je možno istočasno ob gradnji javne kanalizacije izvesti tudi hišne
priključke – priključitev na javno kanalizacijo.
Upravljavec javne kanalizacije mora v roku 30 dni od prevzema objekta v upravljanje oziroma od pričetka poskusnega
obratovanja javne kanalizacije obvestiti bodočega uporabnika,
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da je priključitev njegove stavbe na javno kanalizacijo obvezna
in mu posredovati pogoje za priključitev. Priključitev na javno
kanalizacijo se mora opraviti v roku 6 mesecev od prejema
obvestila o obvezni priključitvi.
Stavba, iz katere se je do zgraditve javne kanalizacije
odvajala odpadna voda v greznico ali malo komunalno čistilno
napravo, se mora priključiti neposredno na javno kanalizacijo
tako, da uporabnik na svoje stroške greznico ali malo komunalno čistilno napravo odstrani ali očisti in izključi iz sistema
odvajanja odpadne vode, obvezno pod nadzorom izvajalca
javne službe.
Če je pri obstoječih objektih kanalizacijski priključek izveden s pravili stroke, pogoji soglasja in navodili upravljavca ter
je kljub temu potrebno zgraditi lastno črpališče, se to zgradi
na stroške investotorja javne kanalizacije, objekt pa je v lasti
uporabnika.
Kanalizacijski priključek mora biti izveden v skladu s pravili stroke, pogoji soglasja in navodili upravljavca.
Največja dovoljena količina odpadne vode iz stavbe, ki
se odvaja v javno kanalizacijo je odvisna od prevodnosti javne
kanalizacije.
Vsaka stavba se praviloma priključuje na javno kanalizacijo preko svojega kanalizacijskega priključka.
V primerih, ko se pri izdelavi projekta priključka ugotovi,
da to ni možno ali racionalno, je dovoljena priključitev več stavb
preko enega – skupinskega kanalizacijskega priključka, s čemer pa morajo soglašati vsi lastniki tega priključka.
Kanalizacijski priključek lahko izvaja upravljavec javne
kanalizacije (izvajalec javne službe) ali pa drugi usposobljeni
izvajalec pod nadzorom upravljavca javne kanalizacije na stroške uporabnika.
Investitor je dolžan izvedbo priključkov priglasiti upravljavcu 7 dni pred pričetkom del. Upravljavec po priključitvi vpiše
uporabnika v evidenco uporabnikov.
Prvi revizijski jašek se praviloma postavi na zemljišču,
ki je v lasti lastnika stavbe. Kolikor to ni možno, mora lastnik
za postavitev revizijskega jaška predložiti izvajalcu dovoljenje
lastnika zemljišča, kjer je možno postaviti revizijski jašek.
V primeru, ko prvega revizijskega jaška ni mogoče postaviti izven stavbe, je lastnik dolžan v stavbi urediti interno kanalizacijo tako, da bo kanalizacijski priključek možno vzdrževati
in opravljati kontrolo odpadne vode.
12. člen
Kanalizacijski priključek se lahko ukine na podlagi utemeljenega (rušenje objekta) pisnega zahtevka uporabnika.
Priključek objekta odjavi uporabnik objekta, ki objekt ruši, najkasneje 14 dni pred ukinitvijo priključka. Upravljavec po odjavi
zbriše uporabnika iz evidence uporabnikov. Stroške ukinitve
krije uporabnik.
VI. POGOJI ZA PREKINITEV ODVAJANJA
ODPADNE VODE
13. člen
Izvajalec javne službe sam ali na podlagi odločbe pristojnih inšpekcijskih služb, na stroške uporabnika brez odgovornosti za morebitno škodo, ki nastane ob tem, najprej prekine
odvajanje odpadnih in padavinskih voda, in sicer tako, da se
uporabniku prekine odtok iz notranje kanalizacije v javno kanalizacijo in nato dobavo vode iz javnega vodovoda predvsem
v naslednjih primerih, ko:
– je zaradi stanja interne kanalizacije stavbe ali naprav v
njej ogroženo obratovanje javne, kanalizacije ali proces čiščenja na komunalni čistilni napravi,
– z odvodom odpadne vode ogroža vodne vire ali oskrbo
z vodo iz javnega vodovoda,
– ugotovljeno stanje interne kanalizacije ogroža zdravje,
premoženje in varno obratovanje javne kanalizacije,
– odpadna voda prekorači dovoljeno količino maščob,
kislin, trdnih predmetov, radioaktivnih, strupenih, gorljivih, ek-
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splozivnih, abrozivnih, korozivnih in drugih škodljivih snovi, ki
lahko same ali skupaj z drugimi ogrožajo nemoteno delovanje
omrežja in naprav,
– niso izpolnjeni pogoji soglasja za priključitev ali pa je v
nasprotju z njim,
– je kanalizacijski priključek na javno kanalizacijo izveden
brez soglasja izvajalca,
– uporabnik brez soglasja izvajalca dovoli priključitev
drugega uporabnika na interno kanalizacijo ali kanalizacijski
priključek ali če spremeni zmogljivost svoje napeljave,
– uporabnik onemogoča izvajalcu meritve količin in stopnje onesnaženosti odpadne vode ali pregled na kanalizacijskem priključku,
– uporabnik svojevoljno spremeni izvedbo priključka,
– uporabnik krši objavljene omejitve in druge ukrepe v
zvezi z odvajanjem in čiščenjem odpadne vode,
– uporabnik ne poravna stroškov po izdanem računu, niti
po prejemu opomina pred prekinitvijo dobave vode, v roku, ki
je na njem naveden.
14. člen
Prekinitev oskrbe izvajalec izvede po predhodnem obvestilu.
Odvajanje odpadne in padavinske vode se prekine za
čas, dokler ni odpravljen vzrok prekinitve. Uporabnik mora
plačati stroške prekinitve in ponovne priključitve.
Uporabnik je dolžan poravnati škodo na objektih in napravah javne kanalizacije, če je nastala škoda na teh napravah
zaradi njegovega ravnanja, ki jo je povzročila njegova odpadna
voda.
V primeru, da kljub prekinitvi iz prvega odstavka tega
člena pri uporabniku še vedno nastaja odpadna in padavinska
voda, ki predstavlja nevarnost za okolico, je uporabnik dolžan
zagotoviti odvajanje odpadne in padavinske vode, dokler kršitev ni odpravljena in dokler niso vzpostavljeni pogoji za priključitev na javno kanalizacijo.
15. člen
Izvajalec ima pravico prekiniti odvod odpadne vode za
krajši čas zaradi planiranih vzdrževalnih del ali nastalih okvar
na javni kanalizaciji, vendar mora organizirati ustrezen začasen
način odvajanja odpadne vode in o vzrokih ter času trajanja
prekinitev ter navodilih za ravnanje uporabnikov med prekinitvijo pravočasno obvestiti uporabnike preko sredstev javnega
obveščanja, na spletni strani ali na krajevno primeren način.
VII. PREKINITEV ODVAJANJA ODPADNIH
IN PADAVINSKIH VOD V PRIMERU VIŠJE SILE
16. člen
V primeru višje sile ima izvajalec pravico, brez povračila
stroškov, prekiniti ali omejiti odvajanje odpadne vode, mora pa
postopati skladno z načrtom ukrepanja v primeru višje sile, ki
ga pripravi organ pristojen za zaščito in reševanje. Višja sila po
tem odloku so; potres, požar, poplave, izpad energije, udori,
plazovi, lomi in velike okvare na javni kanalizaciji.
Izvajalec ne odgovarja za škodo v stavbah zaradi izlivov
iz javne kanalizacije, ki so nastali zaradi:
– višje sile in drugih izrednih dogodkih,
– kadar priključitev stavbe ali površine na javno kanalizacijo ni izvedeno v skladu z izdanim soglasjem.
VIII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN UPORABNIKOV
17. člen
Zaščita vodonosnih območij in vodovodov je primarna
pravica in dolžnost uporabnikov in upravljavcev.
18. člen
Obveznosti izvajalca so določena s tem odlokom, podrobneje pa s Programom odvajanja in čiščenja komunalne odpa-
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dne in padavinske vode. Vsebino programa določa pravilnik o
nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode.
Izvajalec javne službe ob predhodnem soglasju župana
sprejme Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji. Le-ta določa
podrobnejša navodila in tehnične normative delovanja z namenom, da se poenoti izvedba in doseže zanesljivost delovanja,
predvsem se uredi:
– smernice za projektiranje in gradnja javne kanalizacije,
– tehnične normative za priključevanje na javno kanalizacijo,
– normative o sestavi odpadne vode, ki se smejo odvajati
v javno kanalizacijo,
– način ugotavljanja stopnje onesnaženosti odpadnih
voda,
– način obračuna stroškov odvajanja in čiščenja odpadnih
voda,
– način zagotavljanja obratovanja, vzdrževanja in nadzora
javne kanalizacije, soglasij za gradnjo javne kanalizacije in
priključitev nanjo,
– način ravnanja z odpadnimi vodami na območjih, kjer
ni javne kanalizacije.
Poleg predpisanih obveznosti pa mora izvajalec izvajati
še:
– skrbi za vzdrževanje in obratovanje objektov in naprav
javne kanalizacije ter čistilnih naprav, ki so v njegovem upravljanju,
– planiranje obnov, širitev, dopolnitev in avtomatizacije
javne kanalizacije,
– sodeluje z načrtovalci in projektanti javne kanalizacije,
– redno obračunavanje storitev javne službe po veljavni
zakonodaji,
– izvajanje rednih vzdrževalnih del na javni kanalizaciji,
– kontroliranje ustreznosti kanalizacijskega priključka in
interne kanalizacije uporabnika pred priključitvijo stavbe na
javno kanalizacijo,
– kontroliranje stanja kanalizacijskega priključka in interne
kanalizacije do vstopa v stavbo uporabnika.
19. člen
Obveznosti in pravice uporabnikov po tem odloku so:
Uporabnik sme odvajati odpadno vodo v javno kanalizacijo samo v količinah in z lastnostmi, ki so določene s predpisi
in soglasjem za priključitev.
Če za določeno vrsto odpadne vode niso sprejeti predpisi
o mejni koncentraciji, se uporabljajo predpisi ali smernice, ki
veljajo v Evropski uniji.
20. člen
Uporabnik ne sme odvajati ali zlivati v javno kanalizacijo
odpadne vode, ki povzročajo motnje pri odvajanju odpadne
vode ali pri postopku čiščenja na komunalni čistilni napravi.
V primeru, da izvajalec ugotovi, da je uporabnik odvajal
ali izlil v javno kanalizacijo odpadno vodo iz prvega odstavka
tega člena, obvesti o dogodku inšpektorat, pristojen za varstvo
okolja in organ nadzora po tem odloku, opravi preiskave in
tehnološke meritve, ugotovi zmanjšanje učinkovitosti čiščenja
na komunalni čistilni napravi ter druge posledice, skladno s
postopkom, predvidenim za takšne primere. Izvajalec bo nastalo škodo ocenil in od uporabnika zahteval povrnitev nastalih
stroškov.
Uporabnikom in drugim nepooblaščenim osebam ni dovoljeno posegati v kanalizacijske objekte in naprave javne
kanalizacije. Na trasi kanalizacije se ne sme graditi, postavljati
objektov, nasipati materiala in izvajati aktivnosti, ki bi lahko
povzročile poškodbe na cevovodu ali ovirale njegovo izvajanje
in vzdrževanje. Prav tako ni dovoljeno posegati v interne kanalizacijske objekte in naprave drugih uporabnikov ali jim celo preprečiti odvod odpadne vode v javno kanalizacijsko omrežje.
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21. člen
Praznjenje nepretočnih greznic:
Na območjih, kjer javna kanalizacija ni zgrajena in se
odpadna voda iz stavb odvaja v greznice ali male čistilne
naprave, je lastnik dolžan izvajalcu ali pooblaščenemu podizvajalcu dovoliti:
– redno praznjenje nepretočne greznice,
– najmanj enkrat na 4 leta odvajati blato iz pretočnih
greznic in odvoz blata iz malih čistilnih naprav na čistilno napravo,
– izvajanje obratovalnega monitoringa skladno s pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske
vode.
Lastnik stavbe je dolžan z izvajalcem skleniti pogodbo o
izvajanju obratovalnega monitoringa za male čistilne naprave in
za odvajanje blata iz malih čistilnih naprav. Odvoz blata iz pretočnih in nepretočnih greznic se izvaja po veljavnih predpisih.
Pogodbo za male ČN je dolžan lastnik skleniti pred pričetkom
obratovanja.
V primeru, ko izvajalec ugotovi, da vsebina greznice ne
ustreza pogojem za sprejem, naredi potrebne analize ter uredi
obdelavo in odstranitev neustrezne vsebine na stroške uporabnika.
Vsebine greznic, blata iz malih čistilnih naprav in ostankov
čiščenja kanalizacijskih priključkov ali internih kanalizacij ni
dovoljeno izpuščati v javno kanalizacijo.
Odpadno vodo in goščo iz greznice je prepovedano odvažati na javne ali kmetijske površine, travnike oziroma neposredno odvajati v površinske ali podzemne vode.
Na območjih, kjer po operativnem programu opremljanja naselij z javno kanalizacijo ni predvidena gradnja javne
kanalizacije se dovoli gradnja nepretočnih greznic in malih
čistilnih naprav. Pretočne greznice so lastniki dolžni odstraniti
iz uporabe v rokih iz 8. člena tega odloka. Male čistilne naprave
morajo imeti ustrezen certifikat o učinkovitosti čiščenja skladno
s predpisi.
22. člen
Uporabnik, ki v kanalizacijo odvaja tehnološko odpadno
vodo, mora letno poročilo o emisijskem monitoringu, ki je izdelano skladno s predpisi o emisijskem monitoringu za odpadno
tehnološko vodo, posredovati izvajalcu v pisni in elektronski
obliki do 30. januarja za preteklo leto.
Rezultati in poročila obratovalnega ter emisijskega monitoringa odpadne vode, zapisi trajnih meritev, predpisane evidence in podatki, predvideni v dokumentih uporabnika, morajo
biti izvajalcu redno dostavljani.
Uporabnik je dolžan pridobiti soglasje izvajalca pred vsako spremembo, ki vpliva na lastnosti in količine tehnološke
odpadne vode, do katerih je prišlo zaradi sprememb tehnoloških postopkov, sprememb obsega proizvodnje, prenehanja
določene dejavnosti, načina pred čiščenja odpadne vode ali
zaradi drugih podobnih vzrokov.
23. člen
Uporabniki, ki imajo objekte priključene na javno kanalizacijo ali jih priključujejo, so dolžni:
– zgraditi objekte in naprave interne kanalizacije, skladno
s tehnično dokumentacijo in izdanim soglasjem upravljavca,
– vzdrževati kanalizacijski priključek, interno kanalizacijo,
greznico in vse naprave vgrajene vanjo,
– vzdrževati čistočo in zagotavljati nemoten dostop do
merilnih mest, za ugotavljanje količine in stopnje onesnaženosti
odpadne vode,
– dovoliti dostop in opravljanje del na svoji lastnini ali
posesti, kadar gre za kontrolo kanalizacijskega priključka in
interne kanalizacije ali ugotavljanje količin in lastnosti odpadne
vode,
– javljati izvajalcu vse okvare na javni kanalizaciji, kanalizacijskem priključku in merilnih napravah ter vse pojave, ki bi
utegnili imeti vpliv na obratovanje javne kanalizacije,
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– pisno obveščati izvajalca o spremembi naslova, lastništva stavbe in spremembah na stavbi, ki imajo vpliv na odvod
odpadne vode in obračun stroškov,
– plačevati stroške za odvajanje in čiščenje odpadne
vode,
– urediti medsebojno delitev stroškov, kadar imajo obračun na osnovi enega obračunskega vodomera in sporočiti
izvajalcu naslov upravitelja stavbe ali pooblaščenega prejemnika računa,
– obveščati izvajalca o vseh spremembah količine in
lastnosti tehnološke odpadne vode,
– upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri odvajanju in čiščenju odpadne vode,
– odvajajo odpadno vodo, ki ne prekoračuje mejnih koncentracij, določene v uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo,
– dolžni so spremeniti priključek v primeru spremembe
pogojev odvajanja odpadne ali padavinske vode,
– uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo odpadno
tehnološko vodo, morajo o vseh spremembah predložiti upravljavcu analizo odpadne vode, izdelano v skladu s pravilnikom
o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter
o pogojih za njegovo izvajanje,
– odpadno vodo, ki ni primerna za spuščanje v javno kanalizacijo, ni dovoljeno pred spuščanjem v javno kanalizacijo
redčiti z neonesnaženo vodo (pitno, hladilno, drenažno), da bi
z redčenjem dosegli zahtevane lastnosti,
– če naprava za predčiščenje ne dosega predpisanih
učinkov, morajo upravljavca pisno obvestiti o spremembah
načina obratovanja čistilne naprave ali o uvedbi dodatnih tehnoloških postopkov, ki bodo zagotovili doseganje zahtevanih
učinkov predčiščenja,
– kontrolira in redno čisti lovilce olj, lovilce maščob in
peskolovce na interni kanalizaciji.
Uporabniki ne smejo prekiniti odvoda odpadne vode drugemu uporabniku, ali ga z nestrokovnim delom onemogočiti.
IX. IZDAJA SMERNIC, MNENJ, PROJEKTNIH POGOJEV
IN SOGLASIJ
24. člen
Na podlagi javnega pooblastila izdaja izvajalec na področju Občine Črnomelj v zvezi z opravljanjem javne službe
po tem odloku:
– smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
(v nadaljnjem besedilu: smernice),
– mnenja k dopolnjenim predlogom prostorskega akta (v
nadaljnjem besedilu: mnenja),
– projektne pogoje k projektom za pridobitev gradbenega
dovoljenja (v nadaljnjem besedilu: pogoje),
– soglasja k projektnim rešitvam in ostala soglasja v zvezi
z priključitvijo objekta (v nadaljnjem besedilu: soglasja) na podlagi predložene dokumentacije.
25. člen
Za izdajo projektnih smernic, mnenj, pogojev in soglasij
mora investitor predložiti:
1. za smernice in mnenja k prostorskim izvedbenim aktom:
– dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja o urejanju prostora.
2. za projektne pogoje in soglasja k projektnim rešitvam:
– dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja o graditvi objektov,
– projekt za gradbeno dovoljenje z načrtom zunanje ureditve,
– projekt za izvedbo kanalizacijskega priključka.
3. za soglasje za priključitev obstoječega objekta:
– gradbeno dovoljenje ali druga dokazila o legalnosti
stavbe,
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– podatke o količini in vrsti odpadne vode, bio razgradljivosti in količini organskih snovi v odpadni vodi ter nevarnih
snoveh v odpadni vodi, če gre za tehnološko odpadno vodo,
– program predpisanih prvih meritev, če gre za tehnološke odpadne vode z določitvijo izvora odpadne vode če niso
iz gospodinjstva,
– projekt za izvedbo naprav za predčiščenje odpadne
vode (če je predčiščenje potrebno),
– pogodba o služnosti med izvajalcem javne službe, lastnikom stavbe in lastniki parcel po katerih bo potekal priključni
kanal.
4. za soglasje za priključitev novega objekta:
– gradbeno dovoljenje,
– projekt kanalizacijskega priključka,
– projekt za izvedbo interne kanalizacije stavbe,
– podatke o količini in vrsti odpadne vode, bio razgradljivosti in količini organskih snovi v odpadni vodi ter nevarnih
snoveh v odpadni vodi, če gre za tehnološko odpadno vodo,
– program predpisanih prvih meritev, če gre za tehnološke
odpadne vode z določitvijo izvora odpadne vode, če niso iz
gospodinjstva,
– projekt za izvedbo naprav za predčiščenje odpadne
vode (če je predčiščenje potrebno),
– pogodba o služnosti med izvajalcem javne službe, lastnikom stavbe in lastniki parcel po katerih bo potekal priključni
kanal.
5. za soglasje za priključitev začasnega objekta:
– situacijo v merilu 1:1000 ali 1:500,
– odločbo upravnega organa o začasnem objektu,
– opis dejavnosti, za katero bo objekt služil, z navedbo
o predvideni porabi vode in načinu odvajanja in morebitnega
predčiščenja odpadne vode,
– projekt kanalizacijskega priključka,
– soglasje za poseg na javne površine,
– soglasje lastnikov, po katerih bo potekal priključni kanal,
oziroma sodno odločitev, ki nadomesti soglasje.
6. za soglasje za ukinitev priključka:
– utemeljen zahtevek za ukinitev priključka,
– gradbeno dovoljenje za rušitvena dela.
7. za soglasja k spremembam:
– projekte in opise, ki se nanašajo na spremembe.
X. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
26. člen
Javna služba se financira iz:
– cene storitve,
– omrežnine,
– proračuna občine,
– okoljske dajatve.
Cena storitev javne službe se določa skladno s predpisi,
ki urejajo oblikovanje cen za izvajanje javne službe.
27. člen
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
vode prekomerno obremenjuje ali je zavezanec za obratovalni
monitoring odpadnih voda, plačuje ceno čiščenja skladno s
pogodbo.
28. člen
Uporabnik, ki vodo uporablja v reprodukcijske namene (jo
vgrajuje v izdelke, uparja ali uporablja v kmetijski proizvodnji),
jo odvaja neposredno v vodotok ali ponika, ima pravico zahtevati, da se mu ta delež odšteje od obračunanih stroškov odvajanja in čiščenja odpadnih voda vključno z okoljsko dajatvijo
za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda pod
pogojem, da se količina tako uporabljene vode meri s posebej
vgrajenim vodomerom.
Nosilec kmetijske dejavnosti lahko ob izpolnjevanju določila iz prve alineje tega člena vložijo zahtevek za oprostitev
stroškov okoljske dajatve. Vlogi je potrebno priložiti dokazilo o
statusu kmeta.
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XI. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV TER NAPRAV,
POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
29. člen
Infrastrukturni objekti in naprave javne kanalizacije na
območju občine so v njeni lasti.
Naprave in objekti javne kanalizacije obsegajo magistralno, primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje, vključno s
pomožnimi objekti in napravami, ki so predani v upravljanje.
To so:
– primarni vodi (kolektorji) z revizijskimi jaški,
– sekundarni vodi z revizijskimi jaški,
– črpališča na primarnih in sekundarnih vodih za prečrpavanje odpadne in padavinske vode,
– čistilne naprave za čiščenje odpadnih voda,
– razbremenilniki visoke vode,
– zadrževalni bazeni visoke vode,
– peskolovi,
– lovilci olj in
– drugi objekti in naprave, ki so potrebni za normalno
obratovanje javne kanalizacije.
30. člen
Stroji in oprema, ki so potrebne za izvajanje javne službe,
so v lasti izvajalca.
31. člen
Obstoječe kanalizacijsko omrežje je grajeno v ločenem
ali mešanem sistemu. Vsi novi kanali se gradijo v ločenem
sistemu, razen v naslednjih primerih:
– ko padavinske vode ni možno ločiti iz sistema, ker ni
ustreznega odvodnika oziroma ni možnosti ponikanja,
– ko zaradi pomanjkanja prostora ni možna vgradnja dveh
vzporednih kanalov,
– ko je padavinska voda tako močno onesnažena, da je
ni možno odvajati v vodotok ali ponikati.
32. člen
Javna kanalizacija mora biti vodotesna. V javno kanalizacijo in lastno kanalizacijo za čiščenje odpadnih vod ni dovoljeno
odvajanje drenažnih vod, podtalnice, vodotokov ter meteornih
voda, ki jih je možno speljati v ponikovalnico ali vodotok. V
ločeno zgrajeno kanalizacijo padavinskih vod pa ni dovoljeno
odvajati komunalno in industrijsko odpadno vodo.
Lastnik ali upravljavec objekta mora za padavinsko vodo,
ki odteka s strehe objekta, zagotoviti odvajanje vode neposredno v vodotok ali ponikanje v tla. Lastnik ali upravljavec površin, s katerih odteka toliko onesnažena padavinska voda, da
je po veljavnih predpisih ne sme spuščati neposredno v vode,
mora na območjih, kjer ni javne kanalizacije, to vodo zajeti in
očistiti oziroma ravnati v skladu z Pravilnikom o nalogah, ki se
izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
(Uradni list RS, št. 109/07).
33. člen
Izvajalec javne službe ima vsak čas pravico dostopa do
kanalizacijskih objektov in naprav zaradi rednega vzdrževanja,
meritev in snemanj, ne glede na to, kdo je lastnik zemljišča, na
katerem se kanalizacijski objekti in naprave nahajajo. Izvajalec mora po opravljenem delu vzpostaviti zemljišče v prejšnje
stanje in poravnati morebitno nastalo škodo.
XII. OBMOČJA BREZ JAVNE KANALIZACIJE
34. člen
Če je naselje ali del naselja, oziroma več stavb na geografsko zaokroženem območju, na katerem ni predpisano odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, oziroma
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na območju kjer javna kanalizacija še ni zgrajena, se lahko
komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbah:
– odvaja v kanalizacijo, ki nima statusa javne kanalizacije,
in čisti v mali komunalni čistilni napravi, ki je namenjena skupnemu čiščenju in je v lasti in upravljanju lastnikov stavb, ali
– se komunalna odpadna voda zbira v nepretočni greznici in je njeno praznjenje zagotovljeno v okviru storitev javne
službe.
35. člen
V okviru javne službe mora izvajalec javne službe za
stavbe v naselju ali njegovem delu, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, in za stavbo ali za funkcionalno zaokroženo skupino
stavb zunaj naselja zagotoviti:
– praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter obdelavo
njihove vsebine v komunalni čistilni napravi,
– praznjenje pretočnih greznic najmanj enkrat na štiri
leta in odvoz ter obdelavo njihove vsebine v komunalni čistilni
napravi,
– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav pri
uporabniku storitev in njegovo obdelavo najmanj enkrat na
štiri leta,
– prve meritve in obratovalni monitoring oziroma izdelavo
ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave za male
komunalne čistilne naprave iz prejšnje alineje v skladu s predpisom, ki določa emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz
malih komunalnih čistilnih naprav in
– izdajo potrdil in strokovnih ocen v skladu s predpisom,
ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.
Izvajalec javne službe opravlja zgoraj navedene storitve
na stroške uporabnika.
36. člen
Izvajalec javne službe mora lastnike ali upravljavce nepretočnih greznic, obstoječih greznic in upravljavce malih komunalnih čistilnih naprav preko sredstev javnega obveščanja
ali na krajevno običajen način obvestiti o:
– komunalni ali skupni čistilni napravi, na kateri se obdelujeta komunalna odpadna voda in blato,
– rokih in času praznjenja nepretočnih greznic, pretočnih greznic in prevzemanja blata malih komunalnih čistilnih
naprav,
– načinu predvidene obdelave prevzetega blata ter nadaljnje uporabe, predelave ali odstranjevanja obdelanega blata in
– drugih pogojih za praznjenje nepretočnih greznic, pretočnih greznic in prevzem blata malih komunalnih čistilnih naprav.
XIII. MERITVE KOLIČIN, ČIŠČENJE ODPADNE VODE
IN OBRAČUN
37. člen
Elementi obračuna:
Uporabniki so dolžni kriti stroške odvajanja in stroške
čiščenja odpadne vode ne glede na vodni vir, iz katerega se
oskrbujejo.
Uporabniki so dolžni kriti stroške odvajanja in stroške
čiščenja odpadne vode od dneva priključitve na javno kanalizacijo oziroma čistilno napravo.
Elementi obračuna javne službe so:
– količina odpadne vode z dopustno stopnjo onesnaženja,
– količina odpadne vode s prekomerno stopnjo onesnaženja,
– količina padavinske vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo v okviru javne službe (strehe),
– količina padavinske vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo v okviru posebne storitve (tehnološke vode, padavinske
vode s površin, ki niso javne površine ...),
– čiščenje odpadne vode,
– praznjenje pretočnih greznic in malih čistilnih naprav.

Uradni list Republike Slovenije
Osnove za obračun:
– Odvajanje odpadne vode se določi na osnovi količine
porabljene pitne oziroma tehnološke vode iz javnega ali internega vodovoda in porabljene vode iz naravnih virov.
– Količine za odvajanje in čiščenje padavinske vode se
določi na osnovi povprečnih padavin, ki padejo na prispevno
površino in se odvajajo v javno kanalizacijo.
– Osnova za obračun stroškov za čiščenje komunalne
odpadne vode je količina porabljene pitne oziroma tehnološke
vode iz javnega ali internega vodovoda in porabljene vode iz
naravnih virov.
– Strošek praznjenja in čiščenja greznične vode ter praznjenja in čiščenja malih čistilnih naprav se obračuna na podlagi veljavnega cenika storitev.
Prekomerna stopnja onesnaženja odpadne vode:
Rezultati meritev lastnosti odpadne vode so lahko del
osnove za izračun stroškov čiščenja odpadnih voda. Faktor
onesnaženosti odpadnih voda se ugotavlja v skladu s tehničnim pravilnikom o javni kanalizaciji.
Praznjenje greznic:
– Lastnikom greznic, katerim bodo storitve praznjenja in
čiščenja opravljene bolj pogosto, kot predpisuje Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode, se
storitev zaračuna skladno z veljavnim cenikom JP Komunale.
Merilno mesto:
– Količina odpadne vode je enaka količini porabljene pitne
oziroma tehnološke vode in se meri z vodomerom, vgrajenim
v vodomernem jašku.
– V primeru, da količine porabljene pitne oziroma tehnološke vode ni možno ugotavljati z vodomerom, se poraba ugotavlja na podlagi povprečno porabljene vode na osebo v skladu
z znanim podatkom o povprečni porabi v Republiki Sloveniji.
(150 l/dan/osebo) ali na drugačen način za določitev količin in
kvalitete odpadnih voda.
– Vsi stroški v zvezi z izvajanjem meritev količin in lastnosti odpadnih voda gredo v breme uporabnika.
– Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz lastnih virov ali vodovodov, plačujejo stroške odvedene vode v količini, kot jo
načrpajo.
– Če izvajalec javne službe ali uporabnik ugotovita, da
je obračunski vodomer v okvari ali če iz drugega razloga ni
mogoče odčitati obračunskega vodomera, je osnova za obračun povprečna poraba vode, ugotovljena na osnovi odčitkov
vodomera v obdobju zadnjih treh mesecev.
Oblikovanje cene:
Ceno kanalščine in čiščenja ter praznjenja greznic in malih ČN se oblikuje na osnovi predpisov, ki urejajo oblikovanje
cen obveznih občinskih javnih služb.
Odpis dela stroškov v primeru okvar:
– Izvajalec javne službe lahko uporabniku, pri katerem
se zaradi okvare na notranji vodovodni napeljavi pojavi izjemno velika poraba vode, katere količina je osnova za kritje
stroškov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, te stroške
delno odpiše. Osnova za delni odpis komunalnih storitev sta
dokazilo o dejanskem stanju okvare oziroma potrdilo, da je
okvara odpravljena.
– Delni odpis stroškov je možen le enkrat v tekočem koledarskem letu in le za tisti del odpadne vode, ki nedvoumno ni
bila odvedena v javno kanalizacijo.
XIV. NADZOR
38. člen
1. Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljajo
pristojne občinske nadzorne službe in pristojne državne inšpekcijske službe v okviru svojega delovnega področja in zakonskih
pooblastil.
2. Strokovni nadzor opravljajo delavci upravljavca JP Komunala Črnomelj d.o.o.
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39. člen
V primeru kršitve določil tega odloka organ občinskega
nadzora ali pristojni inšpektor z odločbo odredi ukrepe za odpravo stanja, in uvede postopek za kaznovanje kršilca odloka.
XV. KAZENSKE DOLOČBE
40. člen
Z globo 600 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba
– izvajalec, če:
– ravna v nasprotju s 5. členom,
– ravna v nasprotju z 11. členom,
– ravna v nasprotju z 18. členom,
– ravna v nasprotju s 35. členom,
– ravna v nasprotju s 36. členom.
Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba izvajalca.
41. člen
Z globo 600 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik –
pravna oseba, če:
– ravna v nasprotju z 11. členom,
– ravna v nasprotju z 20. členom,
– ravna v nasprotju z 21. členom,
– ravna v nasprotju z 22. členom,
– ravna v nasprotju s 23. členom.
Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba uporabnika – pravne
osebe.
Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek iz prvega
odstavka tega člena uporabnik – fizična oseba, če ravna v
nasprotju z prvim odstavkom tega člena.
XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
Upravljavec v roku pol leta po uveljavitvi tega odloka ob
predhodnem soglasju župana Občine Črnomelj sprejme tehnični pravilnik o javni kanalizaciji in ga objavi v Uradnem listu RS.
Pravilnik določa podrobnejša navodila in tehnične normative za
projektiranje, gradnjo, priključevanje, uporabo in vzdrževanje
javne kanalizacije.
43. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju
Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 106/08).
44. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 355-6/2010
Črnomelj, dne 18. junija 2010
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

2780.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o krajevnih skupnostih v Občini Črnomelj

Na podlagi 2. in 59. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – UPB, 106/05, 65/07, 75/08 in 30/10) in
skladno z določili 19.a in 19.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
27/08 – Odl. US, 76/08 in 79/09) je Občinski svet Občine Črnomelj na 24. redni seji dne 17. 6. 2010 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o krajevnih skupnostih v Občini Črnomelj
1. člen
V Odloku o krajevnih skupnostih v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 65/95, 15/96 in 69/98) se v prvi točki 2. člena za
besedo »Zastava« črta pomišljaj in beseda »del«, v drugi točki
se za besedo »Purga« doda beseda »Rim« in vejica, v četrti
točki se črta pomišljaj in za njim stoječa beseda Kanižarica« in
v nadaljevanju iste točke se ponovno črta beseda »Kanižarica«
in za njo stoječa vejica.
Doda se nova 7. točka, »7. KS Kanižarica: Kanižarica«
in dosedanje sedma do dvanajsta točke postanejo osma do
trinajsta točke.
V 12. točki »KS Tribuče« se besedilo »Zastava (del)« črta
in nadomesti z besedo »Pavičiči«.
2. člen
V 3. členu se za besedilom »Naloge KS so vse naloge, ki
jih« doda besedilo »skladno s statutom občine«.
3. člen
Dodata se tretji in četrti odstavek 4. člena, ki glasita:
»Svet KS ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani
sveta.
Za delovanje sveta krajevne skupnosti se smiselno uporablja poslovnik občinskega sveta.«
4. člen
V tretjem odstavku 5. člena se v drugi alineji za besedo
»Dobliče« črta pomišljaj in beseda »Kanižarica«, v tretji alineji
pa se za besedo »Griblje« doda besedilo »Kanižarica in«.
Četrti odstavek se črta.
5. člen
Spremeni se 7. člen tako, da po novem glasi:
»Prvo sejo sveta novoustanovljene krajevne skupnosti
skliče župan, prvo sejo novo izvoljenih svetov, pa prejšnji predsednik sveta najkasneje dvajset dni po izvolitvi članov sveta
krajevne skupnosti. Svet je konstituiran, ko so potrjeni mandati
več kot polovici njegovih članov.«
6. člen
Spremeni se 9. člen, ki po novem glasi:
»Volitve v svet KS razpiše župan. Redne volitve v svete
krajevnih skupnosti se opravijo istočasno kot redne volitve v
občinski svet.
Za volitve članov svetov KS se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah, ki veljajo za večinske volitve
v občinski svet.
Volitve v svete krajevnih skupnosti vodijo in izvajajo občinska volilna komisija in volilne komisije teh skupnosti v skladu s
pristojnostmi po zakonu o lokalnih volitvah.«
7. člen
Črta se drugi odstavek 10. člena.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
Krajevna skupnost Kanižarica, ki je na novo ustanovljena
in krajevna skupnosti Dobliče, ki ima spremenjeno območje
in ime na podlagi 1. člena Sprememb in dopolnitev Statuta
Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 30/10) in na podlagi tega
odloka, se oblikujeta in začneta poslovati šele po izteku mandata sveta Krajevne skupnosti Dobliče - Kanižarica po uveljavitvi sprememb statuta in ko bosta izvoljena nova sveta tako
oblikovanih in ustanovljenih krajevnih skupnosti.

Uradni list Republike Slovenije
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 023-1/1995
Črnomelj, dne 18. junija 2010
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

2781.

Odlok o spremembi Odloka o oblikovanju
volilnih enot v Občini Črnomelj

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list
RS, št. 35/03 – UPB, 106/05, 65/07, 75/08 in 30/10) in skladno
z določili 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08
in 79/09) in skladno z 19. do 23. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95, 51/02, 73/03.
Odl. US, 54/04 – ZDoh-1, 72/05, 121/05, 70/06 – Odl. US,
46/07 – Odl. US, 54/07 – Odl. US, 60/07 in 45/08) je Občinski
svet Občine Črnomelj na 24. redni seji dne 17. 6. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o oblikovanju volilnih enot
v Občini Črnomelj
1. člen
V Odloku o oblikovanju volilnih enot v Občini Črnomelj
(Uradni list RS, št. 65/94, 69/98 in 65/02) se v tretji točki
1. člena besedilo »Dobliče - Kanižarica« spremeni v »Dobliče,
Kanižarica«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 006-01-1/2002
Črnomelj, dne 18. junija 2010
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

2782.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Črnomelj

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08 – Odl. US)
in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03
– UPB, 106/05, 65/07, 75/08 in 30/10) je Občinski svet Občine
Črnomelj na 24. redni seji dne 17. 6. 2010 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Črnomelj
1. člen
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve – volitve v občinski
svet in za volitve župana v Občini Črnomelj.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 0,40 eura na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 0,25 eura na posameznega volilnega upravičenca v
občini. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira,
lahko povečajo še za 0,15 eura na posameznega volilnega
upravičenca v občini.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje za člane občinskega sveta
ali župana morajo v 15 dneh po zaprtju posebnega transakcijskega računa predložiti občinskemu svetu in računskemu
sodišču poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za
volilno kampanjo.
4. člen
Organizatorji volilne kampanje, katerih listam oziroma
kandidatu so pripadali mandati za člane v občinskem svetu,
imajo pravico do delnega povračila stroškov volilne kampanje
v višini 0,33 eura za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek
povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu
sodišču.
5. člen
Do delnega povračila stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje za župana, za katerih
kandidate je glasovalo najmanj 5% od skupnega števila volilnih
upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 eura za vsak dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme
preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila
občinskemu svetu in računskemu sodišču.
Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki
kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov
le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.
6. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet
ali volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz občinskega proračuna, v 30 dneh po predložitvi
poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 041-3/2010
Črnomelj, dne 18. junija 2010
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

DIVAČA
2783.

Sklep o začetku postopka priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za
»medicinski center Divača« v Divači

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) in 30. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06, 115/07) je
župan Občine Divača dne 18. 6. 2010 sprejel
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SKLEP
o začetku postopka priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za »medicinski
center Divača« v Divači
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
občinskega podrobnega prostorskega načrta za »medicinski
center Divača« v Divači (v nadaljevanju OPPN);
– predmet in programska izhodišča OPPN;
– območje OPPN;
– način pridobitve strokovnih rešitev;
– roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz;
– nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja
iz njihove pristojnosti za načrtovane prostorske ureditve;
– obveznosti v zvezi s financiranjem;
– določitev objave.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo OPPN)
(1) Investitorja: DBS LEASING d.o.o. in BKS d.o.o. sta
na Občino Divača podala pobudo za postavitev »medicinskega centra Divača« na zemljišču parc. št. 701, 698/1, 698/2 in
1043/17, k.o. Divača.
(2) Območje parc. št. 701, 698/1 in 698/2, k.o. Divača,
je v veljavnih prostorskih aktih Občine Divača opredeljeno
kot poselitveno območje, namenjeno gradnji. Zemljišče parc.
št. 1043/17, k.o. Divača, je v naravi regionalna cesta R1–205,
Divača–Lokev–Lipica, od koder je mogoč neposreden dostop
na zemljišče z načrtovano gradnjo.
(3) Zaradi specifične programske vsebine in zasnove načrtovane gradnje je potrebno za to območje izdelati OPPN.
(4) OPPN se izdela na podlagi veljavne zakonodaje, in
sicer ZPNačrt ter Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave
občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS,
št. 99/07). OPPN mora vsebovati vse sestavine in predloge kot
so navedene v 56. členu ZPNačrt.
(5) Predmetni OPPN bo predstavljal pravno podlago za
pridobitev gradbenega dovoljenja za načrtovano gradnjo.
3. člen
(predmet in programska izhodišča OPPN)
(1) Predmet izdelave OPPN je predvidena novogradnja
»medicinskega centra Divača« v Divači.
(2) Predvidena novogradnja bo vključevala 5 manjših
objektov – A, B, C, D, E in 1 daljši objekt – lamela. 3 objekti
(B, D in E) bodo etažnosti K+P+2+M, 2 objekta (A in C) bosta
etažnosti P+2+M, lamela bo etažnosti K+P+3.
Načrtovana pozidava območja bo vključevala:
– A. dom za ostarele,
– B. zdravstveni dom s programom obstoječega zdravstvenega doma v Divači,
– C. objekt oskrbovanih stanovanj,
– D. hotel s 50 sobami in poslovni prostor za trgovsko
dejavnost v pritličju,
– E. objekt fizioterapije s prostorom za fitnes in trgovino z
medicinskimi pripomočki ter
– L. medicinski center.
V pozidavi celotnega območja bo poudarek na objektu
lamela (L), poimenovan medicinski center, ki bo vseboval: specialistične ambulante, oskrbovano dejavnost v fazi kurative po specialističnih posegih, operacijski blok, lekarno, predavalnico …
4. člen
(območje OPPN)
(1) V ureditveno območje OPPN so vključene naslednje
zemljiške parc. št. 701, 698/1, 698/2 in 1043/17, k.o. Divača.
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(2) Celotno območje, za katerega je predvidena izdelava
OPPN, meri 15.876,00 m².
(3) Ureditveno območje OPPN lahko poseže tudi izven
tega ureditvenega območja za načrtovanje omrežij gospodarske javne infrastrukture z izrazitim linijskim potekom.
5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(Strokovne rešitve za načrtovano prostorsko ureditev ter
ostale strokovne podlage se pridobijo v času postopka, financirata jih investitorja. Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati
izhodišča planskih aktov Občine Divača in smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora.
6. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
(1) Postopek priprave in sprejema OPPN bo potekal skladno z določbami ZPNačrt in sicer po naslednjem terminskem
planu:
Dejanje

Nosilec

začetek – sklep
o pripravi

2

izdelovalec
pridobitev obvestila
Ministrstva za okolje in OPPN
prostor, Direktorata za
okolje o izvedbi celovite presoje vplivov na
okolje (v nadaljevanju:
CPVO)

julij 2010
(30 dni)

3

priprava osnutka
OPPN

izdelovalec
OPPN

julij 2010

4

pridobivanje smernic

izdelovalec
OPPN

avgust 2010
(30 dni)

5

izdelava CPVO,
okoljsko poročilo

izvajalec CPVO do javne
razgrnitve (oktober 2010)

6

priprava dopolnjenega izdelovalec
osnutka OPPN
OPPN

7

javna razgrnitev in
javna obravnava

občina, izdelova- oktober 2010
lec OPPN
(30 dni)

8

opredelitev občine
do stališč,
pripomb in predlogov
javnosti

občina, izdelova- november
lec OPPN
2010

priprava predloga
OPPN

izdelovalec
OPPN

november
2010

10 pridobivanje mnenj

izdelovalec
OPPN

december
2010 (30 dni)

11 sprejem odloka
o OPPN ter objava v
uradnem glasilu

občinski svet,
občina

januar 2011

9

župan

Rok

1

junij 2010

september
2010

– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (za CPVO)
– Zavod RS za varstvo narave, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (za področje ohranjanja narave)
– Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica (za področje ohranjanja narave)
– Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (za področje rabe in upravljanja z
vodami)
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana (za področje varstva kulturne
dediščine)
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova
Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica (za področje varstva
kulturne dediščine)
– Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Langusova
4, 1000 Ljubljana (za področje cest)
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za
planiranje in analize, Tržaška 19, 1000 Ljubljana (za področje
cest)
– Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice in žičnice, Langusova 4, 1000 Ljubljana (za področje železniškega
prometa)
– Slovenske železnice d.o.o., Področje za nepremičnine,
Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana (za področje železnic)
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Sektor za načrtovanje in preventivne dejavnosti, Vojkova
61, 1000 Ljubljana (za področje zaščite in reševanja)
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (za področje energetike)
– Elektro Primorska Nova Gorica d.d., Partizanska cesta
47, 6210 Sežana (za področje elektro omrežja)
– Komunalno stanovanjsko podjetje d.d., Partizanska cesta 2, 6210 Sežana (za ravnanje s komunalnimi odpadki)
– Kraški vodovod d.o.o., Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana
(za področje oskrbe z vodo in področje odvajanja in čiščenja
odpadnih voda)
– Telekom Slovenije d.d., Območje Koper, Bazoviška
cesta 6, 6210 Sežana (za področje telekomunikacij)
– Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11,
1000 Ljubljana (za področje oskrbe z zemeljskim plinom).
(2) Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da
je potrebno pridobiti smernice, pogoje in mnenja tudi od
drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem
postopku.
8. člen

(2) Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev
in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec
akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
7. člen
(navedba nosilcev urejanja prostora, ki podajo smernice
in mnenja iz njihove pristojnosti za načrtovane
prostorske ureditve)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice k načrtovani prostorski ureditvi, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
Dunajska 48, 1000 Ljubljana (za področje poselitve)

(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Vse stroške v zvezi s pridobivanjem strokovnih rešitev
OPPN in izdelavo OPPN zagotavljata investitorja: BKS d.o.o.,
2. Prekomorske brigade 56, 6000 Koper, in DBS Leasing d.o.o.,
Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana.
9. člen
(določitev objave)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati z dnem objave. Objavi se tudi na spletni
strani Občine Divača, posreduje pa Ministrstvu za okolje in
prostor.
Št. 350-0005/2010-2
Divača, dne 18. junija 2010
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

KRANJ
2784.

Sprememba Poslovnika Sveta Mestne občine
Kranj

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni
list RS. št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 38. seji dne
16. 6. 2010 sprejel

2. člen
Sprememba poslovnika začne veljati petnajsti dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-0002/2007-43/06
Kranj, dne 16. junija 2010
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
Zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Stane Štraus l.r.

2785.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra

Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
Zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Bojan Homan l.r.

2786.

2. člen
Nepremičnine iz prejšnje točke pridobijo status grajenega
javnega dobra z dnem uveljavitve tega sklepa.

Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na
zemljišču parc. št. 1287/3, k.o. Stražišče

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni
list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 30. seji dne
7. 10. 2009 sprejel

SKLEP
o prenehanju obstoja javnega dobra
na zemljišču parc. št. 1287/3, k.o. Stražišče
1. člen
Javno dobro na zemljišču parc. št. 1287/3, k.o. Stražišče, preneha obstajati, ker v naravi ne predstavlja javnega
dobra.
2. člen
Lastninska pravica na zemljišču parc. št. 1287/3, k.o.
Stražišče, se vpiše na Mestno občino Kranj.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem
sodišču v Kranju.
Št. 478-0239/2007-43/07
Kranj, dne 16. junija 2010
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
Zanj

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

pridobijo status grajenega javnega dobra in se v zemljiški
knjigi vpišejo kot JAVNO DOBRO v lasti Mestne občine
Kranj.

7639

Št. 478-96/2010-3-(43/08)
Kranj, dne 11. junija 2010

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni
list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 37. seji dne
26. 5. 2010 sprejel

1. člen
Nepremičnine:
– parc.št. 965/2, 965/3 in 965/4, vsa k.o. Babni vrt,
– parc. št. 635/4, 77/4, 81/2, 91/2, 94/2, 101/6, 101/9,
101/12, 78/2, 82/18, 104/7 in 89/6, vsa k.o. Mavčiče,
– parc. št. 247/1, 250/2 in 250/3, vsa k.o. Golnik

Stran

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

SPREMEMBO POSLOVNIKA
Sveta Mestne občine Kranj
1. člen
V 113. členu Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 41/07 in 46/07) se tretji odstavek, ki se glasi »O
uradnem prečiščenem besedilu odloča svet brez obravnave.«
nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »Župan sprejme uradno prečiščeno besedilo na podlagi sklepa Statutarno pravne
komisije.«
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Podžupan
Mestne občine Kranj
Stane Štraus l.r.

LITIJA
2787.

Sklep o razrešitvi in imenovanju nove
Občinske volilne komisije Občine Litija

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZVL-UPB3, 45/08) in 16. člena
Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06)
je Občinski svet Občine Litija na 36. redni seji dne 10. 6. 2010
sprejel

Stran

7640 /

Št.

51 / 28. 6. 2010

SKLEP
o razrešitvi in imenovanju nove Občinske volilne
komisije Občine Litija
1. člen
Razreši se dosedanja občinska volilna komisija v sestavi:
1. Marko Godec, Ulica solidarnosti 4, Litija – predsednik
2. Anton Primožič, Grbinska cesta 14, Litija – namestnik
predsednika
3. Marko Povše, Konjšica Del 2, Polšnik – član
4. Marko Mehle, Cesta komandanta Staneta 12, Litija –
namestnik člana
5. Robert Kumar, Jerebova ulica 6, Litija – član
6. Irena Hribar Povše, Spodnji Log 39, Sava – namestnik
člana
7. Jože Perme, Cesta zasavskega bataljona 1, Litija – član
8. Janez Krnc, Prečna ulica 23, Litija – namestnik člana.
2. člen
Imenuje se novo občinsko volilno komisijo v sestavi:
1. Godec Marko, Ulica solidarnosti 4, Litija – predsednik
2. Anton Primožič, Grbinska cesta 14, Litija – namestnik
predsednika
3. Drago Poglajen, Jesenje 20, Kresnice – član
4. Samo Kmetič, Sava 14A, Sava – namestnik člana
5. Jože Vidmar, Vegova ulica 6, Litija – član
6. Jože Perme, Cesta zasavskega bataljona 1, Litija –
namestnik člana
7. Ivan Baus, Prisojna 4b, Litija – član
8. Janez Beja, Konjšica 29, Polšnik – namestnik člana.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 041-1/2010
Litija, dne 10. junija 2010
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

LJUBLJANA
2788.

Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o
merilih za določitev plač direktorja JAVNEGA
HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. in direktorjev
povezanih javnih podjetij ter plačil za
opravljanje nalog predstavnikov občin
ustanoviteljic v njihovih organih

Na podlagi 6. člena Akta o ustanoviteljskih pravicah in
ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v
JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 82/04 in
56/08), v povezavi z Zakonom o prejemkih poslovodnih oseb
v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije
in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 21/10), je Svet
ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING
Ljubljana, d.o.o., na 24. redni seji dne 23. 6. 2010 sprejel

SKLEP
o prenehanju veljavnosti Sklepa o merilih za
določitev plač direktorja JAVNEGA HOLDINGA
Ljubljana, d.o.o. in direktorjev povezanih
javnih podjetij ter plačil za opravljanje nalog
predstavnikov občin ustanoviteljic v njihovih
organih
1. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati in se uporabljati Sklep o merilih za določitev plač direktorja JAVNEGA

Uradni list Republike Slovenije
HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. in direktorjev povezanih javnih
podjetij ter plačil za opravljanje nalog predstavnikov občin
ustanoviteljic v njihovih organih (Uradni list RS, št. 62/05,
78/05 – popr., 91/05 in 118/07), razen 10. člena citiranega
sklepa, ki se uporablja do sprejema sklepa pristojnega organa
JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. oziroma povezanih
javnih podjetij, s katerim se uredi plačilo sejnin članov nadzornih svetov.
2. člen
Ta sklep začne veljati dne 30. junija 2010.
Št. 36-SU/2010
Ljubljana, dne 23. junija 2010
Svet ustanoviteljev javnih podjetij,
povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana,
d.o.o.
Predsednik
Zoran Janković l.r.

MIRNA PEČ
2789.

Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o
pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Industrijska cona Dolenja vas

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) ter
30. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07,
14/08 in 40/10) je župan Občine Mirna Peč dne 16. 6. 2010
sprejel

SKLEP
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o pripravi
sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu Industrijska
cona Dolenja vas
1. člen
Za 2. členom se doda nov, 2.a člen (skrajšani postopek),
ki se glasi:
»Ker se SD OPPN nanašajo samo na posamične posege
v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih
ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, je na podlagi
61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju rok za podajo
smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora 15 dni ter čas
trajanja javne razgrnitve 15 dni.«
2. člen
V 4. členu se spremeni besedilo druge alineja 3. faze, ki

glasi:

»– javna razgrnitev SD OPPN traja 15 dni.«

3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na
spletnih straneh Občine Mirna Peč.
Št. 3505-01/2010-05
Mirna Peč, dne 16. junija 2010
Župan
Občine Mirna Peč
Zvonko Lah l.r.

Uradni list Republike Slovenije
ODRANCI
2790.

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju
Občine Odranci

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 39/06 – UPB1), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 3. člena Zakona o prekrških (ZP-1-UPB4, Uradni list RS, št. 3/07),
4. in 7. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Odranci (Uradni list RS, št. 41/96) in 14. člena Statuta Občine
Odranci (Uradni list RS, št. 20/01, 133/03, 62/07) je Občinski
svet Občine Odranci na 21. seji dne 4. 6. 2010 sprejel

ODLOK
o oskrbi s pitno vodo na območju
Občine Odranci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet urejanja)
Ta odlok določa pogoje in način oskrbe s pitno vodo,
gospodarjenje z objekti in napravami, ki služijo oskrbi s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja (v nadaljevanju:
javnega vodovoda) ter zahteve za oskrbo s pitno vodo, ki
morajo biti izpolnjene pri opravljanju storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s pitno
vodo (v nadaljnjem besedilu: javna služba) in pri lastni oskrbi
s pitno vodo.
S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno
vodo stavb ter gradbenih inženirskih objektov, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali. Za
storitve javne službe se tudi šteje oskrba s pitno vodo stavb ali
gradbenih inženirskih objektov, v katerih se opravljajo storitve
državnih in občinskih javnih služb.
2. člen
(obseg storitev javne službe)
Z objekti in napravami za oskrbo s pitno vodo iz javnega
vodovodnega omrežja upravlja Občina Odranci v okviru režijskega obrata.
V okviru storitev javne službe mora upravljavec javnega
vodovoda na celotnem območju Občine Odranci, kjer je zgrajen
javni vodovod, zagotoviti:
1. oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom storitev javne
službe pod enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo pitno
vodo in storitve javnih služb;
2. pridobivanje podatkov o odvzemu pitne vode iz javnega
vodovoda zaradi obračuna storitev javne službe;
3. vzdrževanje objektov in opreme javnega vodovoda;
4. nadzor priključkov stavb na sekundarni vodovod;
5. vzdrževanje delov priključkov stavb na sekundarni vodovod;
6. vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja in hidrantov,
priključenih nanj, v skladu s predpisom, ki na področju varstva
pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih
omrežij;
7. izvajanje notranjega nadzora zdravstvene ustreznosti
pitne vode v javnem vodovodu v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja pitno vodo;
8. monitoring kemijskega stanja vodnega vira za oskrbo
s pitno vodo;
9. monitoring količine iz vodnih virov pitne vode odvzete
vode zaradi obratovanja javnega vodovoda v skladu s pogoji iz
vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov;
10. označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje
ukrepov varstva vodnega vira pitne vode v skladu s predpi-
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som, ki ureja vodovarstveni režim na vodovarstvenem območju
vodnega vira, iz katerega javni vodovod odvzema pitno vodo;
11. izvajanje in pripravo občinskega programa razvoja
vodovodnega sistema;
12. občasno hidravlično modeliranje vodovodih sistemov;
13. občasno modeliranje kakovosti vode v vodovodnih
sistemih;
14. izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami;
15. redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem
stavb na oskrbovalnem območju;
16. vodenje katastra javnega vodovoda;
17. posredovanje zbirnih podatkov iz katastra javnega
vodovoda v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture;
18. vodenje evidenc v skladu s Pravilnikom o oskrbi s
pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06).
Monitoring kemijskega stanja vodnega vira iz 8. točke
prejšnjega odstavka se izvaja na tistih vodnih virih, ki oskrbujejo s pitno vodo javne vodovode, za katere je monitoring
določen v programu izvajanja monitoringa, sprejetega v skladu
s predpisom, ki ureja kemijsko stanje podzemne vode, oziroma
v skladu s predpisom, ki ureja kakovost površinskih voda, če je
vodni vir za oskrbo s pitno vodo površinska voda.
3. člen
(oskrba s pitno vodo)
Občina mora zagotavljati izvajanje storitev javne službe
na celotnem območju Občine Odranci.
4. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
Pitna voda je voda v skladu s predpisom, ki ureja pitno
vodo.
Obdelava vode je filtriranje, čiščenje in dezinfekcija vode
iz vodnega vira, ki je namenjen oskrbi s pitno vodo.
Odjemno mesto je mesto vodovoda, kjer se odčitava
poraba pitne vode posameznega porabnika pitne vode. Na
posamezno odjemno mesto je lahko priključeno več porabnikov
pitne vode, če je v skladu z določbami stanovanjskega zakona
zagotovljena porazdelitev stroškov med njimi.
Hidrantno omrežje so gradbeni inženirski objekti in naprave, s katerimi se voda od vira za oskrbo z vodo dovaja do
zunanjih hidrantov, ki se uporabljajo za gašenje požara ali se
nanje priključijo gasilna vozila z vgrajenimi črpalkami ali prenosne gasilne črpalke.
Javni vodovod je vodovod, ki ga sestavlja en ali več
sekundarnih vodovodov, lahko pa tudi en ali več primarnih
ali transportnih vodovodov in je namenjen kot občinska javna
infrastruktura opravljanju storitev javne službe.
Sekundarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi povezani tehnološki objekti, kot so objekti za dvigovanje ali zmanjševanje tlaka v omrežju in za obdelavo vode na sekundarnem
vodovodu, ki je namenjeno za neposredno priključevanje stavb
na posameznem poselitvenem območju. V sekundarni vodovod
je vključeno tudi vodovodno omrežje, vključno z zunanjimi
hidranti in vodovodno omrežje za vzdrževanje javnih površin.
Gradbeni inženirski objekti in oprema sekundarnega vodovoda
so občinska gospodarska javna infrastruktura.
Primarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi povezani tehnološki objekti, kot so objekti za obdelavo vode,
vodohrani in črpališča, ki so namenjeni transportu pitne vode
od enega ali več vodnih virov do sekundarnega vodovoda.
Gradbeni inženirski objekti in oprema primarnega vodovoda so
občinska gospodarska javna infrastruktura.
Transportni vodovod je del vodovoda, na katerem ni priključkov neposrednih porabnikov pitne vode in je namenjen za
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transport vode na večje razdalje od vodnih virov do primarnega
vodovoda.
Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo je oskrba prebivalcev s pitno vodo na podlagi vodnega dovoljenja, izdanega v
skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami, na območjih,
kjer se storitve javne službe ne izvajajo.
Zasebni vodovod je vodovod, katerega objekti in oprema
so v lasti oseb zasebnega prava in namenjeni lastni oskrbi
prebivalcev s pitno vodo.
Uporabniki vode iz javnega vodovoda so fizične in pravne
osebe, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda ali uporabljajo
njegovo požarno varstveno funkcijo.
5. člen
(rok izvedbe)
Upravljavec v roku enega leta po uveljavitvi odloka sprejme pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav
javnega vodovoda.
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav
javnega vodovoda določa podrobnejša navodila in tehnične
normative za gradnjo, priključevanje, uporabo in vzdrževanje
javnega vodovoda.
II. OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNIKOV
IN UPRAVLJAVCEV
6. člen
(objekti in naprave uporabnikov)
Objekti in naprave uporabnikov so:
1. interno vodovodno in hidrantno (požarno) omrežje, ki
ga od javnega ločuje merilno mesto ali s pogodbo dogovorjeno
mesto, katerega načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje mora zagotoviti lastnik stavbe sam. Priključek stavbe na javni vodovod
je v lasti lastnika stavbe.
Upravljavec javnega vodovoda mora vzdrževati priključek
stavbe na sekundarni vodovod, lastnik ali najemnik stavbe pa
mora preverjanje izvedbe in delovanje cevovoda in opreme
priključka stavbe na sekundarni vodovod ter njegovo vzdrževanje dopustiti in storjene storitve javne službe plačati v skladu s
tarifo za storitve vzdrževanja priključkov stavbe na sekundarni
vodovod;
2. vodovodni priključek
– spojna cev med sekundarnim oziroma primarnim omrežjem in vodomerom, vključno s priključnim ventilom, odvzemnim
jaškom ter vsemi vgrajenimi elementi;
– obračunski vodomer s pripadajočim ventilom pred njim
in nepovratnim ventilom za njim;
3. vodomerni jašek ali niša;
4. interni hidranti, interni vodomeri, naprave za reduciranje ali dviganje tlaka vode, vodni zbiralniki za sanitarno ali
požarno vodo, naprave za ogrevanje, mehčanje, dezinfekcijo
vode in drugi objekti in naprave, ki so nameščeni za obračunskim vodomerom ali za pogodbeno dogovorjenim mestom.
Te naprave in objekti so last uporabnika, ki z njimi upravlja
in razpolaga in se zgrade na podlagi dovoljenja za gradnjo
objekta. Če objekt nima gradbenega dovoljenja, se sme priključiti samo na podlagi posebne odločbe upravnega organa,
ki izdajo gradbeno dovoljenje.
7. člen
(objekti in naprave v upravljanju)
Objekti in naprave upravljavca so:
a) sekundarni vodovod (sekundarno vodovodno omrežje
in naprave):
– omrežje in naprave za neposredno priključevanje uporabnikov na stanovanjskem ali drugem območju (industrijsko
območje, turistično območje, manjše naselje);
– omrežje in naprave za preprečevanje požarov (hidrant
no omrežje);
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– omrežje za vzdrževanje javnih površin;
– črpališča in naprave za dviganje ali reduciranje tlaka vode
na sekundarnem omrežju;
– naprave za čiščenje in pripravo vode na sekundarnem
omrežju;
b) primarni vodovod (primarno vodovodno omrežje in naprave):
– na ureditvenem območju naselja (industrijskih območij, turističnih območij) kot so: vodnjaki, črpališča, prečrpališča, zajetja,
naprave za bogatenje podtalnice;
– naprave za čiščenje in pripravo vode na primarnem omrežju;
– vodohrani;
– cevovodi od črpališč ali zajetij do sekundarnega vodovodnega omrežja ali vodohranov;
– cevovodi med posameznimi stanovanjskimi ali drugimi
območji v ureditvenem območju naselja (industrijskimi območji,
turističnimi območji, manjšimi naselji);
c) magistralno vodovodno omrežje in naprave:
– objekti za hranjenje, transport in čiščenje vode, ki so pomembni za oskrbo več občin ali regije;
– transportni vodovodi od črpališča ali zajetja do primarnega
omrežja, na katerem ni priključkov neposrednih porabnikov pitne
vode;
– vodna črpališča, prečrpališča, zajetja, naprave za bogatenje podtalnice in naprave za čiščenje ter pripravo vode, ki služijo
več občinam ali regiji.
III. PRIKLJUČITEV NA JAVNI VODOVOD
8. člen
(storitev v zvezi s priključki stavb na javni vodovod)
Priključek na javni vodovod je dovoljen samo s soglasjem, ki
ga izda upravljavec v skladu z določili odloka in v skladu s predpisi,
ki urejajo graditev objektov.
9. člen
(obvezna priključitev na javni vodovod)
Na obstoječem ali predvidenem poselitvenem območju, kjer
je zgrajen, se gradi ali rekonstruira javni vodovod, je priključitev na
javni vodovod obvezna.
Na poselitvenem območju upravljavec javnega vodovoda ne
sme priključiti stavb ali gradbenih inženirskih objektov na javni vodovod, če na območju ni zagotovljenega odvajanja odpadnih voda
v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne
odpadne in padavinske vode.
Na poselitvenem območju, kjer se oskrba s pitno vodo ne
zagotavlja s storitvami javne službe, lahko lastnik stavbe zagotovi
oskrbo s pitno vodo iz zasebnega vodovoda, namenjenega lastni
oskrbi, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:
– da je oddaljenost stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta od javnega vodovoda večja od 200 m ali
– da je izvedba priključka stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta na javni vodovod povezana z nesorazmernimi
stroški (ta poselitvena območja oziroma njihovi deli morajo biti določeni v občinskem programu komunalnega opremljanja naselij).
Upravljavec mora obvestiti uporabnika, da je obvezna priključitev njegovega objekta na javni vodovod in jim posredovati
pogoje za izdajo soglasja za vodovodni priključek.
Dokler upravljavec ne zagotovi ustreznih pogojev, navedenih
v tem odloku, priključitev na javni vodovod ni obvezna.
10. člen
(javno pooblastilo upravljavcu)
Upravljavec opravlja na območju Občine Odranci naslednje
naloge v zvezi z opravljanjem javne službe po tem odloku:
– izdaja projektne pogoje, smernice, soglasja in mnenja,
vse v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje
prostora,
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ček.

– izdaja soglasja k projektnim rešitvam,
– soglasja za začasen priključek oziroma za vrtni priklju-

Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev listin iz prejšnjega
odstavka naslednjo dokumentacijo:
a) k vlogi za pridobitev projektnih pogojev:
– idejno zasnovo,
– situacijo obstoječega stanja,
– situacijo v merilu 1:500 z vrisanimi objekti ter vsemi komunalnimi napravami in objekti, ki se ali se bodo nahajali na lokaciji,
– opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s predvideno potrošnjo vode,
– strokovno poročilo o vplivih na okolje v primerih, ko je to
določeno s predpisi;
b) k vlogi za soglasje k projektnih rešitvam in projektni
dokumentaciji za spremembo namembnosti, rekonstrukciji in odstranitvi objektov:
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja s projektom
za priključitev na javni vodovod,
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,
– soglasje lastnikov ali uporabnikov parcel preko katerih
bo potekal vodovodni priključek, oziroma ustrezni pravni akt, ki
nadomesti soglasje lastnika,
– izvedbeni načrt interne vodovodne instalacije;
c) k soglasju za priključitev, če ni bilo že izdano v postopku
za pridobitev gradbenega dovoljenja:
– pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma dokaz o pravici graditi v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje
prostora,
– katastrski načrt (načrt parcele),
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,
– načrt strojne (vodovodne) napeljave,
– dovoljenje občine oziroma države za prekop cestišča,
– služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, preko katerih bo
potekal priključek;
d) k soglasju za začasni priključek:
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,
– ustrezen dokument (odločbo ipd.) upravnega organa o
začasnem objektu,
– oceno predvidene porabe vode.
Za pridobitev soglasja za obstoječe zgradbe se uporablja c)
točka tega člena, gradbenega dovoljenja pa ni potrebno predložiti,
če je bil objekt zgrajen pred letom 1967.
11. člen
(izvedba priključka)
Upravljavec je dolžan izvesti priključek in dobavljati vodo
uporabniku, če uporabnik poleg pogojev iz soglasij:
– predloži atest o brezhibnosti vodovodnega priključka in
interne vodovodne instalacije,
– predloži potrdilo o dezinfekciji interne vodovodne instalacije,
– predloži dokazilo o plačanem znesku komunalnega prispevka in odločbo o odmeri komunalnega prispevka, ki jo na
zahtevo uporabnika ali po uradni dolžnosti izda pristojni občinski
upravni organ v primeru, da se objekt, ki je v lasti uporabnika,
določenega po tem odloku, priključuje na lokalno komunalno
infrastrukturo ali, da predmetni objekt povečuje priključno moč
na lokalno komunalno infrastrukturo. Uporabnik vode s plačilom
komunalnega prispevka ne pridobi razpolagalne pravice na vodovodu.
Priključek se izvede praviloma za vsak objekt posebej.
IV. PREVZEM VODOVODNIH OBJEKTOV
IN NAPRAV V UPRAVLJANJE
12. člen
(pogoji za prevzem v upravljanje)
Za prevzem vodovodnih objektov – naprav v upravljanje
upravljavcu morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
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1. Vodovod, ki se predaja, mora imeti vso potrebno
dokumentacijo (uporabno dovoljenje, kataster, evidenco priključkov in hidrantov, evidenco osnovnih sredstev in njihove
vrednosti, urejena lastninska razmerja, odlok o zaščiti vodnega vira).
2. Vsi vgrajeni obračunski vodomeri morajo biti pregledani in žigosani skladno s predpisi Urada za standardizacijo
in meroslovje.
3. Izračunani morajo biti stroški obratovanja vodovoda,
ki se predaja in stroški v zvezi s prevzemom.
4. Sprejet in ocenjen mora biti program sanacije, avtomatizacije in razvoja vodovoda, ki se prevzema in zanj
izdelan predračun.
5. Izračunana in sprejeta mora biti enotna ali diferencirana cena, ki upravljavcu omogoča nemoteno upravljanje
prevzetih naprav.
6. Postopek prevzema mora biti izpeljan dokumentirano
z zapisniki o primopredaji: (dokumentacije, evidence, knjigovodskih podatkov, blagajniških podatkov, listin o lastništvu,
podatkih o terjatvah in dolgovih in ostalih poslovnih zadev).
V. UPORABA JAVNEGA VODOVODA
13. člen
(prepoved lastne oskrbe s pitno vodo)
Na oskrbovalnem območju, kjer občina zagotavlja oskrbo s pitno vodo s storitvami javne službe, ni dovoljena oskrba s pitno vodo z lastno oskrbo s pitno vodo.
Uporabnik se sme oskrbovati s pitno vodo iz javnega
vodovoda samo na način, ki ne poslabšuje pogojev oskrbe z
vodo drugih porabnikov priključenih na javni vodovod ali, ki
bi vplival na kakovost vode v javnem vodovodu.
Pri načrtovanju in zagotavljanju odvzema pitne vode iz
vodovodov je treba upoštevati, da ima oskrba s pitno vodo
prednost pred rabo voda za druge namene.
14. člen
Uporabnik se sme oskrbovati iz javnega vodovoda in
hkrati lastnega vodnega vira le, če sta priključek in interna
napeljava na javni vodovod in lastni vodni vir izvedena ločeno, brez kakršnekoli medsebojne povezave.
Uporabnik, ki izvede lastni vodni vir ločeno, je dolžan
pridobiti soglasje upravljavca, ki ugotovi namen koriščenja
lastnega vodnega vira. Po ugotovitvi namena koriščenja,
je skladno s soglasjem upravljavca potrebno na vodni vir
namestiti vodomer za namene ugotavljanja količin čiščenja
odpadnih voda.
VI. VARČEVANJE Z VODO
15. člen
(prekinitev dobave uporabnikom v primeru višje sile)
V primeru višje sile, kot so potres, požar, suša, onesnaženje vodnih virov, izpad energije, velike okvare in podobno,
ima upravljavec pravico brez povračila škode prekiniti ali
zmanjšati dobavo vode, mora pa postopati skladno s sprejetimi načrti ukrepov za take primere.
16. člen
(ukrepi ob pomanjkanju vode)
V primeru pomanjkanja vode na vodnem viru ali poškodb na objektih ali opremi vodovoda, zaradi katerih je
ogrožena zmogljivost oskrbe s pitno vodo, lahko upravljavec
vodovoda omeji odvzem vode iz vodovoda, pri čemer mora
upoštevati, da ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost
pred rabo voda za druge namene.
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VII. MERITEV KOLIČIN PORABLJENE VODE
17. člen
(poraba vode)
Količina porabljene vode se meri z obračunskimi vodomeri. Z velikimi porabniki vode lahko upravljavec sklene posebno pogodbo o meritvi porabljene vode. Posebne pogodbe se
sklenejo tudi s porabniki s pavšalnim odjemom, kadar meritev
ni možna.
18. člen
(meritev vode)
Porabniki, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo
vodne vire na območju, ki ga oskrbuje z vodo javni vodovod,
morajo stalno meriti količino izčrpane vode.
Javni porabniki, ki upravljajo javni vodovod, priključen na
javni vodovod upravljavca – dobavitelja, so dolžni meriti dobavljeno količino vode in porabljeno količino pri svojih porabnikih.
19. člen
(obračunski vodomer)
Vsakemu novemu uporabniku namesti upravljavec vodovoda obračunski vodomer. Tip, velikost in mesto namestitve
določi upravljavec v skladu s projektom. Uporabnik ne sme
prestavljati, zamenjati ali popravljati obračunskega vodomera.
Vsak obračunski vodomer mora pristojni organ pregledati
in žigosati.
Upravljavec vzdržuje obračunske vodomere, skrbi za njihove redne preglede in za menjavo.
Stroški kontrole, umerjanja, vzdrževanja in zamenjave
obračunskega vodomera bremenijo upravljavca.
20. člen
(vodomeri v interni napeljavi)
Vodomeri v interni napeljavi služijo uporabniku ali upravljavcu interne napeljave za kontrolo porabe na različnih mestih in jih
upravljavec javnega vodovoda ne vzdržuje in ne odčituje za obračun stroškov, razen če skleneta upravljavec javnega vodovoda in
upravljavec internega vodovoda o tem posebno pogodbo.
21. člen
(prostor za vodomer)
Uporabnik je dolžan zgraditi in vzdrževati prostor (jašek,
niša ipd.) za vodomer, ki mora biti vedno dostopen delavcem
ali pooblaščenim osebam upravljavca za vzdrževanje in redne
preglede.
22. člen
(okvare)
Vsako okvaro na priključku ali vodomeru mora uporabnik
prijaviti upravljavcu. Uporabnik ima poleg rednih pregledov iz
19. člena pravico zahtevati izredno kontrolo točnosti obračunskega vodomera, če je njegova točnost sporna. Če se ugotovi,
da je točnost obračunskega vodomera izven dopustnih toleranc, nosi stroške preizkusa upravljavec, v nasprotnem primeru
pa uporabnik.
VIII. VIRI FINANCIRANJA IN OBRAČUN OSKRBE
S PITNO VODO
23. člen
(viri financiranja)
Viri financiranja javne službe so:
– vodarina
– omrežnina,
– komunalni prispevek,
– sredstva občinskega proračuna.
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24. člen
(oblikovanje cene)
Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se meri v
kubičnih metrih.
Občinski svet daje soglasje k ceni za m3 porabljene vode
in omrežnini na predlog upravljavca javnega vodovoda, če z
drugimi predpisi ni določeno drugače.
25. člen
(obračun pri nemerjeni porabi vode)
Če upravljavec ali porabnik ugotovita, da je obračunski
vodomer v okvari, ali je ugotovljen nedovoljen način rabe, ali če
iz drugega razloga ni mogoče odčitati obračunskega vodomera,
je osnova za obračun povprečna dnevna poraba v zadnjem, na
osnovi odčitkov obračunanem obdobju. Če še ni bilo nobenega
obračuna in vgradnja vodomera ni mogoča, se določi povprečna poraba na osnovi standardov porabe.
IX. IZSTAVLJANJE IN PLAČEVANJE RAČUNOV
26. člen
(obračun porabe vode)
Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se obračunava v kubičnih metrih med letom v obliki akontacij izračunanih
na osnovi porabe vode v preteklem letu in končnega obračuna
enkrat na leto.
Pri porabnikih – fizičnih osebah odčita upravljavec stanje
na obračunskem vodomeru najmanj enkrat letno, pri pravnih
osebah pa mesečno, ne upoštevaje število odčitkov zaradi
spremembe cene, okvare ali zamenjave vodomera.
27. člen
(določanje količin porabljene vode za več uporabnikov)
V primerih, ko je na javnem vodovodnem omrežju več
porabnikov, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz istega priključka,
na katerem se meri poraba z enim obračunskim vodomerom,
izda upravljavec račun pooblaščenemu upravljavcu internega
vodovoda ali posameznim porabnikom po dogovorjenih kriterijih razdelitve po posameznih uporabnikih.
28. člen
(plačilo, ugovor na račun in opominjanje)
Račun mora porabnik plačati v roku, navedenem na položnici ali računu. Porabnik lahko sporoči upravljavcu pisni ugovor na obračun, najkasneje v osmih dneh po prejemu računa ali
položnice. Če uporabnik ne plača zneska računa na položnici
oziroma računu v postavljenem roku, pa ni ugovarjal izvedenemu obračunu, mu upravljavec pošlje pisni opomin za plačilo.
Upravljavec je dolžan pisno odgovoriti na ugovor porabnika v petnajstih dneh in v tem času ne sme prekiniti dobave
vode.
Če uporabnik ne plača zneska računa na položnici oziroma računu niti v 15 dneh po izdanem opominu, lahko upravljavec prekine dobavo vode, o čemer mora biti porabnik v
opominu že opozorjen. Upravljavec lahko prekine dobavo vode
samo v primeru, ko s prekinitvijo ne posega v pravice drugih
uporabnikov.
X. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA IN UPORABNIKOV
29. člen
(obveznosti upravljavca)
Upravljavec ima pri oskrbi s pitno vodo, poleg nalog iz
2. člena tega odloka, naslednje obveznosti:
– pridobiti vodno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo
vode – za rabo vode iz vodnih virov za oskrbo s pitno vodo iz
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javnega vodovoda za vse vodne vire, iz katerih se uporablja
pitna voda za javni vodovod v Občini Odranci;
– zagotavljati normalno obratovanje javnega vodovoda
v okviru razpoložljivih kapacitet in pravočasno pripravljati predloge za planiranje obnove, širitve in dopolnitve oskrbovalnega
sistema in varovanja, zaščite in izkoriščanja vodnih virov;
– redno vzdrževati javni vodovod;
– kontrolirati hišne priključke;
– redno vzdrževati obračunske vodomere in skrbeti za
redne preizkuse, skladno z zakonom o merilih ali na zahtevo
uporabnika, kot to določa 22. člen tega odloka;
– redno kontrolirati kvaliteto vode, skladno s predpisi, ki
urejajo to področje;
– kontrolirati ustreznost internega vodovodnega omrežja
pred priključitvijo na javni vodovod;
– obveščati uporabnike v sredstvih javnega obveščanja ali
neposredno o času trajanja in ukrepih ob prekinitvah dobave
vode;
– odčitavati vodomere in redno obračunavati stroške po
veljavnem tarifnem pravilniku;
– izdajati soglasja in omogočati priključitev na javni vodovod, kot to določa ta odlok;
– organizirati preskrbo v primeru višje sile in poročati o
nastopu višje sile pristojnim občinskim organom;
– sistematično pregledovati javni vodovod, ugotavljati izgube ter skrbeti za avtomatizacijo;
– preizkušati in vzdrževati hidrante oziroma hidrantno
omrežje;
– merjenje količine načrpane vode na lastnih črpališčih;
– upoštevati pogoje Odloka o zaščiti vodnih virov na
območju Občine Odranci (Uradni list RS, št. 37/98) pri posegih
v prostor;
– pri vzdrževanju, saniranju ali rekonstrukciji vodovodnega omrežja, preveriti in po potrebi obnoviti vodovode, ki ne
ustrezajo več veljavnim normativom za hidrantno omrežje;
– poskrbeti, da javni vodovodi potekajo po javnih prometnih površinah in intervencijskih poteh na tak način, da je
omogočeno vzdrževanje vodov in priključkov;
– poskrbeti, da so javni vodovodi zgrajeni iz atestiranih
materialov in v skladu z geotehničnimi pogoji;
– predvideti in uporabljati zaprte sisteme za uporabo tehnološke vode pri proizvodnih in storitvenih dejavnostih;
– voditi kataster javnega vodovoda v skladu s 27. členom
Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06);
– voditi evidence opravljanja storitev javne službe v skladu s 25. členom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo;
– voditi evidence oskrbe s pitno vodo iz zasebnih vodovodov v skladu s 26. členom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo;
– izdelati program oskrbe s pitno vodo in ga izvajati v
skladu z 28. členom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo;
– posredovati poročilo o izvajanju javne službe v skladu z
29. členom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo.
30. člen
(obveznosti uporabnikov)
Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
– predhodno pridobiti soglasje upravljavca za priključitev
na javni vodovod (8. člen tega odloka);
– priključiti se na javni vodovod v skladu z 9. členom tega
odloka;
– redno vzdrževati interno omrežje, vodomerni jašek ali
nišo, hišni priključek in interne hidrante, jih ščititi pred zmrzovanjem in čistiti dostope do njih zaradi snega, ledu in ostalega
materiala;
– ščititi pred zmrzovanjem obračunski vodomer;
– dovoliti vstop v svoj objekt za potrebe odčitavanja in
vzdrževanja vodomera, ugotavljanja vzrokov motenj ali okvar,
meritev tlakov ali odvzem vzorcev vode;
– kontrolirati stvarno porabo vode in jo primerjati z dovoljeno ob priključitvi;
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– javljati upravljavcu vse okvare na javnem vodovodu, priključku in vodomerih in o odjemu vode iz požarnih hidrantov;
– pismeno obveščati upravljavca o spremembi naslova,
lastništva in spremembah na objektu, ki imajo vpliv na odvzem
in obračun vode v roku 8 dni od nastanka spremembe, ki je
mogoča šele po poravnavi vseh zapadlih obveznosti;
– redno plačevati vodo in priključno moč na podlagi izdanih računov;
– urejati medsebojno delitev stroškov, kadar se obračun
izvaja preko enega obračunskega vodomera in sporočati upravljavcu naslovnike in plačnike računov;
– upoštevati varčevalne in ostale ukrepe v primeru višje
sile ali upravičene prekinitve dobave vode;
– pridobiti soglasje upravljavca za večja dela pri predelavi
in popravilih internega omrežja;
– povrniti škodo povzročeno na javnem vodovodu, zaradi
del v zvezi z njihovim objektom ali zaradi motenj, povzročenih
z nenormalnim odvzemom vode ali povratnim učinkom na kvaliteto vode v javnem vodovodu.
31. člen
(obveznosti izvajalcev del)
Izvajalci gradbenih del ali upravljavci drugih infrastrukturnih objektov morajo pred pričetkom del, ki potekajo v varovalnem pasu vodovoda (v razdalji 1,5 m od osi) pridobiti soglasje
upravljavca javnega vodovoda h gradnji in poskrbeti za zakoličenje obstoječe vodovodne napeljave. Pri opravljanju del
na svojih objektih in napravah morajo zagotoviti, da ostanejo
vodovodne naprave nepoškodovane.
XI. ODVZEM VODE IZ HIDRANTOV
32. člen
(uporaba javnih hidrantov)
Hidranti v omrežju javnega vodovoda služijo predvsem
požarni varnosti in morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem
stanju. Iz njih se sme odvzemati vodo le za gašenje požarov.
Odvzem vode iz hidrantov za druge potrebe je dovoljen
le s soglasjem upravljavca. Za takšen odvzem vode se med
uporabnikom in upravljavcem sklene posebna pogodba.
33. člen
(hidrant v internem omrežju)
Za uporabo hidrantov v internem omrežju, ki se napaja
direktno iz omrežja brez vodomera, veljajo določbe prejšnjega
člena tega odloka.
34. člen
(poškodbe javnih hidrantov)
Uporabnik mora pustiti hidrant v brezhibnem stanju.
V primeru poškodbe hidranta nosi vse stroške za popravilo okvare povzročitelj.
XII. PREKINITEV DOBAVE VODE
35. člen
(prekinitev dobave uporabniku)
Upravljavec lahko na stroške uporabnika in na podlagi
obvestila, prekine dobavo vode v naslednjih primerih:
1. če stanje interne napeljave ali vodomernega jaška
ogroža zdravje drugih uporabnikov oziroma kvaliteto vode v
javnem vodovodu,
2. če je priključek na vodovod izveden brez soglasja
upravljavca,
3. če interna instalacija in druge naprave uporabnika
ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik
ne izboljša stanja,
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4. če uporabnik brez soglasja upravljavca dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo interno napeljavo ali razširi
svojo napeljavo,
5. če uporabnik onemogoča delavcu upravljavca odčitavanje ali zamenjavo vodomera, pregled priključka in notranjih
napeljav, ki jih mora ta izvajati v skladu z določili tega odloka,
6. če uporabnik brez privolitve upravljavca odstrani plombo na vodomeru, hidrantu ali kako drugače spremeni izvedbo
priključka, glede na stanje ob priključitvi,
7. če uporabnik krši objavljene ukrepe za varčevanje z
vodo,
8. če uporabnik ne poravna stroškov po izdanem računu
niti v 15 dneh po prejemu opomina,
9. z odvodom odpadne vode ali nedopustnim ravnanjem
z odpadki, ki ogrožajo vire ali distribucijo vode, povzroča nevarnost onesnaževanja vode.
Upravljavec lahko prekine dobavo vode samo v primeru,
ko s prekinitvijo ne posega v pravice drugih uporabnikov.
36. člen
(prekinitev dobave na zahtevo uporabnika)
Upravljavec prekine dobavo vode in ukine priključek, če
uporabnik pisno odpove priključek ali zahteva prekinitev dobave vode.
Priključek upravljavec ukine tako, da:
– fizično odstrani priključni ventil in cev,
– izbriše priključek iz katastra,
– vnese v evidenco uporabnikov njegovo ukinitev.
Stroške ukinitve priključka nosi uporabnik.
37. člen
(prekinitev dobave uporabnikom za krajši čas)
Upravljavec ima pravico prekiniti dobavo vode za krajši
čas zaradi planiranih vzdrževalnih del na objektih in napravah
javnega vodovoda, vendar mora o času trajanja prekinitve
dobave vode pravočasno obvestiti uporabnike neposredno ali
preko sredstev javnega obveščanja.
38. člen
(prekinitev dobave uporabnikom v primeru višje sile)
V primeru nepredvidenih okvar ima upravljavec za krajši
čas pravico prekiniti dobavo vode brez predhodnega obvestila.
XIII. KAZENSKE DOLOČBE
39. člen
(globe)
Z globo 1400 € se kaznuje upravljavec:
1. če ne izpolnjuje obveznosti iz 2. in 29. člena tega
odloka,
2. če ne dopusti priključitve, čeprav so izpolnjeni pogoji iz
8. člena tega odloka,
3. če prekine dobavo vode v nasprotju s 35. členom tega
odloka.
Z globo 400 € se kaznuje odgovorna oseba upravljavca,
če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
40. člen
Z globo 400 € se kaznuje uporabnik, če:
1. se priključi na javni vodovod brez soglasja upravljavca
(8. člen),
2. se ne priključi in ne uporablja javnega vodovoda, kjer
je to obvezno (9. člen),
3. ne pridobi soglasja upravljavca za izvedbo lastnega
vodnega vira (14. člen),
4. prekine dobavo vode drugemu uporabniku ali z nestrokovnim delom onesnaži vodo v napeljavi (13. člen);
5. ne izpolnjuje obveznosti iz 30. člena,
6. odvzema vodo iz hidranta v nasprotju z 31. členom.

Uradni list Republike Slovenije
Z globo 1.400 € se za prekrške iz prejšnjega odstavka
tega člena kaznuje pravna oseba, z globo 400 € pa odgovorna
oseba te pravne osebe.
41. člen
Z globo 1400 € se kaznuje pravna oseba, ki:
1. ne meri načrpane vode v skladu z 18. členom tega
odloka,
2. ne ravna v skladu z 31. členom tega odloka.
Z globo od 400 € se kaznuje za prekršek odgovorna
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.
42. člen
(nadzor)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo
pristojne inšpekcijske službe, pooblaščeni delavci upravljavca
pa opravljajo strokovni nadzor.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
43. člen
(prehodni roki)
Uporabniki, ki niso vpisani v kataster porabnikov, se morajo prijaviti upravljavcu v roku šestih mesecev od uveljavitve
tega odloka.
44. člen
Upravljavec prevzame v upravljanje druga vodovodna
omrežja v skladu z določili 12. člena tega odloka v roku enega
leta po sprejemu tega odloka.
45. člen
Upravljavec mora do 30. 6. 2010 pripraviti ustrezne podlage za oskrbovalna območja, v skladu s 30. členom Pravilnika
o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06).
46. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o preskrbi in odjemu pitne vode na območju Občine Odranci
(Uradni list RS, št. 24/01).
47. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 158-21/2010
Odranci, dne 4. junija 2010
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.

2791.

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih
odpadnih in padavinskih voda na območju
Občine Odranci

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 39/06 – UPB1), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98),
3. člena Zakona o prekrških (ZP-1-UPB4, Uradni list RS,
št. 3/07), 4. in 7. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Odranci (Uradni list RS, št. 41/96) in 14. člena
Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01, 133/03,
62/07) je Občinski svet Občine Odranci na 21. seji dne 4. 6.
2010 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih
in padavinskih voda na območju Občine Odranci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen odloka)
S tem odlokom se določa:
– dejavnost izvajanja lokalne gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
(v nadaljevanju: javna služba),
– financiranje javne službe,
– objekte in naprave uporabnikov in upravljavcev,
– pogoje priključitve na javno kanalizacijo,
– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih vod na
območjih, kjer ni javne kanalizacije,
– meritve in obračun odvajanja in čiščenja odpadnih in
padavinskih vod,
– prekinitev odvajanja odpadnih vod,
– obveznosti uporabnikov in upravljavcev,
– prevzem objektov in naprav v upravljanje,
– nadzor nad izvajanjem določb tega odloka.
II. DEJAVNOST JAVNE SLUŽBE
2. člen
Dejavnost javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih in padavinskih voda obsega:
– upravljanje z objekti in napravami za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– vzdrževanje objektov in naprav javne kanalizacije,
– izvajanje potrebnih rekonstrukcij in tehnoloških izboljšav,
– izvajanje meritev in monitoringa komunalnih odpadnih
voda,
– priključevanje novih uporabnikov na javno kanalizacijsko omrežje,
– vodenje katastra javne kanalizacije,
– izdajanje potrebnih in zahtevanih soglasij.
Izvajanje dejavnosti odvajanja padavinskih voda iz cestnega telesa ni predmet tega odloka.
3. člen
(objekti in naprave, ki so predmet javne službe)
Predmet javne službe je javna kanalizacija.
Javna kanalizacija je kanalizacijsko omrežje s pripadajočimi objekti in napravami, ki so namenjeni odvajanju in čiščenju
komunalnih odpadnih in padavinskih voda za najmanj pet priključkov različnih uporabnikov in je v lasti ali so v lasti Občine
Odranci ter v upravljanju upravljavca. Odvajanje komunalnih
odpadnih in padavinskih voda je lahko izvedeno v ločenem
sistemu.
Šteje se, da je javna kanalizacija zgrajena, če mesto priključitve na javno kanalizacijo ni od objekta oddaljeno več kot
50 m in je objekt možno priključiti v tej razdalji.
Komunalna odpadna voda je voda, ki nastaja v bivalnem
okolju gospodinjstev, zaradi uporabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih.
Komunalna voda je tudi voda, ki nastaja v objektih v javni
rabi, v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, če je po nastanku
in sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvu.
Tehnološka odpadna voda je voda, ki nastaja predvsem
pri uporabi v industriji, obrti ter drugi gospodarski ali kmetijski
dejavnosti in po nastanku ni podobna komunalni vodi. Za tehnološko odpadno vodo se šteje tudi zmes tehnološke odpadne
vode s komunalno odpadno ali padavinsko vodo, če se pomešane vode odvajajo v kanalizacijo po skupnem iztoku.
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Padavinska odpadna voda je voda, ki kot posledica meteornih padavin odteka iz utrjenih površin v javno kanalizacijo.
4. člen
(uporabniki in upravljavec)
Uporabnik javne kanalizacije je vsaka fizična ali pravna
oseba, ki je lastnik oziroma upravljavec objekta ali zemljišča,
kjer nastaja odpadna voda oziroma se zbira padavinska voda,
ki stalno ali občasno odteka v javno kanalizacijo (v nadaljevanju: uporabnik).
Upravljavec javne kanalizacije je lahko Režijski obrat Občine
Odranci ali pravna ali fizična oseba, ki ji je Občina Odranci poverila
izvajanje javne službe s področja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda (v nadaljevanju: upravljavec).
5. člen
(posegi v prostor)
Za vsak poseg v prostor, ki posega v območje, kjer je že
zgrajena javna kanalizacija, ali pa se načrtuje njeno izgradnjo,
si mora investitor pridobiti soglasje Občine Odranci. V soglasju,
ki ga po pooblastilu Občine Odranci izda upravljavec, se določijo pogoji za posege v prostor.
Soglasje mora biti izdano najpozneje v 30 dneh od prejema popolnega zahtevka.
6. člen
(pravilnik)
Upravljavec sprejme v šestih mesecih pravilnik o tehnični
izvedbi in uporabi objektov in naprav javne kanalizacije (v nadaljevanju: pravilnik), ki mora biti usklajen z veljavnimi predpisi.
7. člen
(gradnja objektov in naprav kanalizacije)
Gradnjo objektov in naprav kanalizacije lahko izvaja vsak
usposobljen izvajalec, posege v obstoječi sistem javne kanalizacije pa izvaja upravljavec ali od upravljavca pooblaščeni izvajalec.
Pri načrtovanju in gradnji novih kanalizacijskih omrežij
se praviloma predvidi ločen sistem kanalizacije z vodotesnimi
kanalizacijskimi vodi.
III. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
8. člen
(cena storitev)
Javna služba se financira iz cene storitev, oblikovane
v skladu z veljavno zakonodajo tako, da v celoti zagotavlja
enostavno reprodukcijo. Ceno storitev sprejme Občinski svet
Občine Odranci na predlog upravljavca.
9. člen
(investicijsko vzdrževanje)
Investicijsko vzdrževanje se financira iz sredstev amortizacije in iz sredstev proračuna občine na podlagi letnega plana
ter iz drugih virov.
10. člen
(širitev omrežja)
Širitev kanalizacijskega omrežja se financira iz sredstev
občinskega proračuna, kreditov in prispevkov fizičnih in pravnih
oseb ter iz drugih virov.
IV. OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNIKOV
IN UPRAVLJALCEV
11. člen
(objekti in naprave upravljavca)
Upravljavec upravlja z objekti in napravami javne kanalizacije, ki so mu predani v upravljanje. To so:
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– primarni vodi (kolektorji) z revizijskimi jaški,
– sekundarni vodi z revizijskimi jaški,
– črpališča odpadnih in padavinskih voda na primarnih
in sekundarnih vodih,
– čistilne naprave (čistilna naprava je objekt z opremo,
ki je zgrajen za čiščenje odpadnih voda),
– drugi objekti in naprave, ki so potrebni za obratovanje
javne kanalizacije.
Upravljavec ima ves čas pravico dostopa do kanalizacijskih objektov in naprav zaradi rednega vzdrževanja in
kontrole ne glede na to, kdo je lastnik zemljišč, na katerih so
objekti in naprave javne kanalizacije.
Javno kanalizacijsko omrežje praviloma poteka po javnem zemljišču. Kjer poteka po zemljišču v zasebni lasti,
mora imeti upravljavec v zemljiški knjigi vknjiženo služnostno
pravico, kar velja za objekte in naprave javne kanalizacije,
zgrajene po veljavnosti tega odloka.
Upravljavec mora po opravljenem delu na javni kanalizaciji vzpostaviti zemljišče v prejšnje stanje. V primeru
nastanka škode, le-to oceni sodni cenilec ustrezne stroke.
12. člen
(objekti in naprave uporabnikov)
Objekti in naprave uporabnikov so:
– kanalizacijski priključek, ki poteka od zbirnega jaška
uporabnika do priključnega mesta na javno kanalizacijo,
– interna kanalizacija s pripadajočimi objekti in napravami v objektu ali izven njega, vključno z napravami in
objekti za predčiščenje odpadnih voda (greznice, gnojne
jame, peskolovi, oljni lovilci ipd.).
Objekte in naprave iz drugega odstavka tega člena,
ki se morajo graditi po enakih določilih kot veljajo za javno
kanalizacijo, vzdržuje v skladu s predpisi uporabnik na lastne
stroške. Uporabnik je dolžan s temi objekti gospodariti tako,
da je omogočeno nemoteno odvajanje odpadne in padavinske vode v javni kanalizaciji.
V. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO
13. člen
(pogoji priključitve na javno kanalizacijo)
Kjer je javna kanalizacija že zgrajena, je priključitev
na javno kanalizacijo obvezna za vse lastnike objektov pod
pogojem, da je tehnično izvedljiva in da odpadne vode na
iztoku izpolnjujejo pogoje iz soglasja. Priključitev obstoječih
objektov na javno kanalizacijo se mora izvesti v roku šest
mesecev po uveljavitvi tega odloka oziroma v šestih mesecih
po izgradnji javne kanalizacije.
Uporabnik si je dolžan pred priključitvijo na javno kanalizacijo pridobiti soglasje upravljavca. Za pridobitev soglasja
k priključitvi na javno kanalizacijo mora k vlogi priložiti dokumentacijo, določeno v pravilniku. Uporabnik mora pred
priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje izpolnjevati
pogoje upravljavca.
Upravljavec izda soglasje k priključitvi na javno kanalizacijo:
– če investitor oziroma lastnik objekta k vlogi za soglasje predloži ustrezno dokumentacijo, ki je predpisana v
pravilniku in
– če je priključitev na javno kanalizacijo tehnično možna.
V primeru, da priključitev po predloženi dokumentaciji
ni možna, mora upravljavec vlagatelja za priključitev na javno kanalizacijo seznaniti s pogoji, pod katerimi bo priključitev
možna.
Upravljavec je dolžan izdati soglasje k priključitvi najpozneje v 30 dneh od prejema popolnega zahtevka.
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14. člen
(soglasja)
Upravljavec izdaja soglasja k:
– osnutkom prostorskih izvedbenih aktov,
– priključitvi zgradb na kanalizacijsko omrežje,
– drugim posegom v prostor.
Upravljavec izda soglasje po postopku in obliki določeni
v pravilniku.
15. člen
(izvedba priključkov na javno kanalizacijo)
Priključek na javno kanalizacijo je lahko stalen ali začasen.
Stalen priključek na javno kanalizacijo:
Upravljavec je dolžan omogočiti uporabo kanalizacijskega priključka najkasneje v 30 dneh od dneva, ko je uporabnik
pridobil soglasje za priključitev; izpolnil pogoje soglasja ter
poravnal vse obveznosti do Občine Odranci in upravljavca v
zvezi s priključitvijo.
Upravljavec sme priključiti uporabnika na javno kanalizacijo šele, ko je preveril, da je uporabnik izpolnil pogoje soglasja
k priključitvi.
Začasen priključek na javno kanalizacijo:
Upravljavec lahko izvede začasen priključek na javno
kanalizacijo le za gradbišča, javne prireditve, začasne objekte
in podobne primere. Uporabnik mora k vlogi za pridobitev začasnega priključka priložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje,
prijavo prireditve ali podoben dokument, ki potrjuje začasno
potrebo po priključitvi na javno kanalizacijo. Upravljavec dovoli
začasno priključitev, če uporabnik vloži popolno vlogo in je priključitev tehnično izvedljiva. Upravljavec lahko dovoli začasno
priključitev na javno kanalizacijo le za določeno dobo, ki pa ne
sme biti daljša od dveh let. En mesec pred ukinitvijo začasnega
priključka mora upravljavec o tem pisno obvestiti uporabnika in
ga seznaniti s pogoji za pridobitev stalnega priključka.
V primeru ločenega sistema odvajanja odpadnih in padavinskih voda se mora izvajati dosledno priključevanje odpadnih
voda na fekalni kanal in padavinskih voda na meteorni kanal.
Kanalizacijski priključek se izvede praviloma za vsak
objekt posebej, izjemoma ima lahko en objekt več priključkov.
Kanalizacijski priključek je del objekta in je last uporabnika.
Po priključitvi objekta na javno kanalizacijo se lastnika
objekta vpiše v evidenco uporabnikov javne kanalizacije. Če se
kanalizacijsko omrežje zaključi s čistilno napravo, se uporabnika vpiše tudi v evidenco priključenih uporabnikov na čistilno
napravo.
16. člen
(spremembe na priključkih)
Sprememba dimenzije priključka, trase, izvedbo dodatnega dela priključka ali ukinitev priključka se obravnava na enak
način, kot da gre za nov kanalizacijski priključek.
Odjava priključka na javno kanalizacijo je dovoljena samo
v primerih rušenja priključenega objekta in v primerih, ko gre
za začasen priključek. Uporabnik mora posredovati odjavo
priključka upravljavcu v pisni obliki.
Prekinitev priključka izvede upravljavec na stroške uporabnika. Upravljavec uporabnika javne kanalizacije izbriše iz
ustreznih evidenc. Uporabnik javne kanalizacije je dolžan na
zahtevo upravljavca in na lastne stroške spremeniti priključek
na javno kanalizacijo v primeru spremenjenih pogojev odvajanja odpadnih in padavinskih voda. Upravljavec je dolžan
obvestiti uporabnika o vsaki spremembi pogojev priključevanja
na javno kanalizacijo.
17. člen
(dostop do priključkov)
Kanalizacijski priključek mora biti za kontrolo upravljavca
vedno dostopen. Na njem ni dovoljeno postavljati ničesar brez
soglasja upravljavca.
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18. člen
(greznice)
Pred priključitvijo na novozgrajeno javno kanalizacijo, ki
se zaključuje s čistilno napravo, je lastnik objekta dolžan greznico opustiti, jo na lastne stroške izprazniti, očistiti, dezinficirati
in zasuti ali uporabiti po navodilih upravljavca v roku šestih mesecev po izdanem obvestilu upravljavca. Lastnik objekta mora
omogočiti upravljavcu nadzor pri opustitvi greznice.
Na območju, kjer je že zgrajena javna kanalizacija s čistilno napravo in je objekt možno nanjo priključiti, ni dovoljena
gradnja novih greznic.
19. člen
(tehnološke odpadne vode)
V javno kanalizacijo se smejo odvajati tiste tehnološke
odpadne vode, ki so določene v soglasju za kanalizacijski priključek in ustrezajo veljavnim predpisom o emisijah snovi, ki se
smejo odvajati iz virov onesnaževanja v javno kanalizacijo.
Uporabnik, ki ima odpadno vodo, ki ni primerna za izpust
v javno kanalizacijo, jo mora predhodno očistiti tako, da bo
ustrezala veljavnim predpisom.
Upravljavec lahko v soglasju za kanalizacijski priključek
določi uporabniku obveznost zgraditi kontrolno merilni jašek in
opravljati periodične meritve količin in lastnosti odpadne vode
na stroške uporabnika. V tem primeru mora uporabnik redno
dostavljati upravljavcu poročila o opravljenih meritvah v skladu
z veljavnimi predpisi.
20. člen
(padavinske in tuje vode)
Lastnik ali upravljavec objekta mora za padavinsko vodo,
ki odteka s strehe objekta, zagotoviti odvajanje neposredno v
vodotoke ali ponikanje v tla, kadar je to izvedljivo.
Lastnik ali upravljavec površin, s katerih odteka toliko
onesnažena padavinska voda, da se na podlagi veljavnih predpisov ne sme spuščati neposredno v vodotok, mora to vodo
zajeti in očistiti.
V javno kanalizacijo ni dovoljeno odvajati drenažnih vod,
podtalnice, zalednih voda, vod odprtih vodotokov, izvirov, kjer
jih je možno odvajati v ponikovalnice oziroma vodotoke.
VI. ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH
IN PADAVINSKIH VODA NA OBMOČJIH, KJER
NI SISTEMOV JAVNEGA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA
21. člen
Na območjih, kjer ni zgrajenih sistemov javne kanalizacije,
je obvezna izgradnja lastnih objektov za čiščenje odpadnih vod
(greznice, čistilne naprave).
Za gradnjo greznice oziroma čistilne naprave si je lastnik
objekta dolžan pridobiti upravno dovoljenje.
Padavinske vode ne smejo biti speljane v greznico. Odvedene morajo biti v vodotoke, ponikovalnice ali v meteorno
kanalizacijo. Greznice je potrebno redno vzdrževati in prazniti
v skladu z veljavnimi predpisi.
V naseljih, kjer je zgrajena meteorna kanalizacija je prepovedano spuščati vanjo odpadne vode in prelive iz greznic ali
vode iz gnojišč.
VII. MERITVE IN OBRAČUN ODVAJANJA IN ČIŠČENJA
KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA
22. člen
(meritev in obračun kanalščine in čiščenja odpadne vode)
Stroške za odvajanje in čiščenje odpadne vode se plačuje
po kubičnih metrih (m3) odvedene odpadne vode.
Stroške čiščenja odpadnih in padavinskih voda plačujejo
uporabniki takrat, kadar se te čistijo na čistilni napravi.
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Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda in so
priključeni na javno kanalizacijo, plačujejo odvedeno odpadno
vodo v enaki količini in v enakih obdobjih kot porabljeno vodo.
Pri tem se smiselno uporabljajo tudi določbe odloka o oskrbi
s pitno vodo.
Uporabniki, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo
vodne vire, so pa priključeni na javno kanalizacijo, plačujejo odvedeno odpadno vodo v enaki količini, kot je izmerjena količina
zajete vode. Glede obračunskih vodomerov veljajo predpisi kot
za obračunske vodomere za porabljeno vodo.
Upravljavec lahko z uporabniki javne kanalizacije, ki nimajo vgrajenih obračunskih vodomerov za porabo pitne vode
niti za odvajanje odpadne vode, sklene pogodbo o odvajanju in
načinu meritve odvedenih količin odpadne vode.
Upravljavec lahko uporabi za obračun čiščenja odpadnih
voda tudi prekomerno onesnaženost odpadnih vod uporabnika.
Z večjimi in posebnimi uporabniki lahko upravljavec sklene posebno pogodbo o meritvah odvedene vode in njeni onesnaženosti ter plačilu.
23. člen
(oblikovanje cene)
Cena storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je sestavljena iz:
– stroškov omrežnine,
– stroškov izvajanja storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode,
– stroškov okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode.
Ceno storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode sprejema Občinski svet
Občine Odranci, na predlog upravljavca v skladu z veljavno
zakonodajo.
Upravljavec oziroma lastnik je dolžan objaviti spremembo
cen kanalščine in čiščenja komunalnih odpadnih voda v javnih
sredstvih obveščanja.
24. člen
(plačilo storitev)
Uporabnik je dolžan prejeti račun poravnati v roku, navedenem na računu. Če uporabnik zamudi s plačilom, mu za
dolžni znesek upravljavec zaračuna zakonsko veljavne zamudne obresti.
Če se uporabnik s prejetim računom ne strinja, ima pravico v 8 dneh od prejema računa vložiti pismeni ugovor pri
upravljavcu. Ugovor na izdani račun ne zadrži plačila. Upravljavec je dolžan na pismen ugovor uporabnika pisno odgovoriti v
roku 8 dni.
VIII. PREKINITEV ODVAJANJA ODPADNIH
IN PADAVINSKIH VODA
25. člen
(prekinitev brez objave)
Upravljavec lahko na stroške uporabnika brez objave
prekine odvajanje odpadnih in padavinskih voda s prekinitvijo
dobave vode iz javnega vodovoda v naslednjih primerih:
1. če z odvajanjem odpadne vode povzroča nevarnost za
vodni vir ali javni vodovod;
2. če stanje interne kanalizacije in kanalizacijskega priključka ogroža zdravje uporabnikov in varno obratovanje javne
kanalizacije;
3. če priključek na kanalizacijsko omrežje ni izveden
skladno s soglasjem upravljavca ali je izveden brez soglasja
upravljavca;
4. če kvaliteta odpadne vode na izpustu v kanalizacijo ne
ustreza zahtevam veljavne zakonodaje;
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5. če uporabnik pisno zahteva ukinitev kanalizacijskega
priključka zaradi rušenja objekta;
6. če ne poravna računov za kanalščino in čiščenje odpadnih vod niti po prejemu opomina.
Odvajanje odpadnih in padavinskih voda se prekine za
čas, dokler ni odpravljen vzrok prekinitve. Uporabnik mora
plačati stroške prekinitve in ponovne priključitve ter morebitne stroške, ki so nastali kot posledica vzroka prekinitve pred
ponovno priključitvijo. Upravljavec je dolžan uporabnika ponovno priključiti na javno kanalizacijo najpozneje v naslednjih
dveh delovnih dneh po odpravi vzroka prekinitve.
Upravljavec lahko prekine odvajanje in čiščenje odpadnih voda na stroške uporabnika, če ta pisno zahteva začasno
prekinitev, ki je daljša od treh mesecev.
26. člen
(prekinitev z obvezno objavo)
Upravljavec ima pravico brez povračila škode prekiniti
odvajanje odpadnih in padavinskih voda tudi v naslednjih
primerih:
– za čas izvedbe planiranih vzdrževalnih del,
– za čas odprave nepredvidljivih okvar na objektih in
napravah javne kanalizacije,
– v primerih višje sile, kot npr.: potres, požar, suša, onesnaževanje vodnih virov, izpad energije in podobno.
Upravljavec mora o času trajanja prekinitve odvajanja
odpadnih voda obvestiti uporabnike neposredno ali preko
sredstev javnega obveščanja pravočasno, oziroma vsaj en
dan pred prekinitvijo za planirana vzdrževalna dela, v primerih
iz tretje alinee prejšnjega odstavka pa tudi postopati skladno
s sprejetimi načrti ukrepov za navedene primere.
V primerih krajših nepredvidljivih prekinitev (do ene ure)
odvajanja odpadnih in padavinskih voda objava za upravljavca ni obvezna.
IX. OBVEZNOSTI UPRAVLJALCA IN UPORABNIKA
JAVNE KANALIZACIJE
27. člen
(obveznosti upravljavca)
Upravljavec ima pri odvajanju in čiščenju komunalnih
odpadnih in padavinskih voda naslednje obveznosti:
1. skrbi za normalno obratovanje objektov in naprav
javne kanalizacije,
2. redno vzdržuje vse objekte in naprave javne kanalizacije,
3. obvešča uporabnike o času trajanja in ukrepih ob prekinitvah odvajanja odpadnih in padavinskih voda neposredno
ali prek sredstev javnega obveščanja,
4. vodi kataster objektov in naprav javne kanalizacije,
5. izdaja soglasja za priključitev in omogoča priključitev
na javno kanalizacijo,
6. kontrolira ustreznost interne kanalizacije pred priklopom na javno kanalizacijo,
7. sistematično pregleduje kanalizacijsko omrežje s ciljem odkrivanja morebitnih nepravilnosti,
8. ravna skladno z določbami pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje in čiščenje
komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
9. redno kontrolira sestavo odpadne vode in delovanje
čistilnih naprav,
10. skrbi za obračune odvedene in očiščene odpadne
vode,
11. organizira odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode v primeru višje sile in o nastopu višje sile poroča
pristojnim občinskim organom,
12. pripravlja predloge za planiranje obnove, širitve in
dopolnitve kanalizacijskega sistema.
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28. člen
(obveznosti uporabnika)
Uporabnik ima naslednje obveznosti:
1. na javno kanalizacijo se lahko priključi le s soglasjem
upravljavca,
2. na že zgrajeno javno kanalizacijo se mora priključiti
najkasneje v 6 mesecih po izgradnji le-te in hkrati opustiti obstoječo greznico skladno z navodili upravljavca, kolikor je priključek
tehnično možno izvesti,
3. redno vzdrževati interno kanalizacijo z vsemi objekti in
napravami, kanalizacijski priključek in interno čistilno napravo,
4. voditi dnevnik obratovanja interne čistilne naprave v
skladu s predpisi,
5. omogočiti upravljavcu dostop in pregled interne kanalizacije in kontrolo sestave odpadne vode,
6. odvajati v javno kanalizacijo samo takšno odpadno vodo,
ki ne prekoračuje zakonsko predpisanih parametrov,
7. urediti kontrolno merilno mesto na izpustu odpadne vode
v javno kanalizacijo skladno z veljavnimi normativi,
8. v skladu s predpisi kontrolirati sestavo odpadne tehnološke vode in rezultate redno posredovati upravljavcu,
9. redno plačevati prejete račune za odvajanje in čiščenje
odpadnih in padavinskih voda,
10. pisno obveščati upravljavca o lastninskih in drugih spremembah v zvezi s priključitvijo na javno kanalizacijo,
11. javiti vsako opaženo nepravilnost na objektih in napravah javne kanalizacije upravljavcu,
12. pridobiti soglasje upravljavca pri predelavi interne kanalizacije,
13. pridobiti soglasje upravljavca za povečanje odvajanja
dogovorjene količine vode,
14. ne sme dovoliti priključitve objektov drugih lastnikov
na svojo interno kanalizacijo ali kanalizacijski priključek brez
soglasja upravljavca,
15. odgovarja za škodo povzročeno na javni kanalizaciji,
lastnem ali tujem kanalizacijskem priključku, ki jo povzroči s
svojo lastnino, prekomernim odvajanjem vode brez soglasja
upravljavca in neustrezno uporabo.
Uporabnik sme odvajati vodo v javno kanalizacijo samo na
način, ki ne poslabšuje pogojev odvajanja drugih uporabnikov.
Uporabnik je dolžan poravnati škodo na objektih in napravah
javne kanalizacije, če je ta nastala zaradi njegovega ravnanja
oziroma jo je povzročila njegova odpadna voda.
Uporabnik sme odvajati v javno kanalizacijo samo takšno
odpadno vodo, ki ne povzroča mehanskih ali kemičnih poškodb
omrežja ter ne zavira ali poruši operacij na čistilni napravi.
Uporabnik mora v primeru malomarnega dejanja oziroma
zaradi izpusta neustreznih komunalnih voda, povrniti stroške
odprave posledic upravljavcu.
Uporabnik ne sme v primeru ločenega sistema odvajanja,
odvajati padavinske vode v fekalni sistem.
29. člen
(obveznosti drugih subjektov)
Investitorji oziroma izvajalci vzdrževanja in rekonstrukcij
cest, ulic in trgov morajo po zaključenih delih vzpostaviti kanalizacijsko omrežje v prvotno stanje.
Upravljavci drugih omrežij (npr.: elektro, telefon, plinovod,
toplovod in podobno) morajo pri opravljanju del na svojih objektih in napravah zagotoviti zaščito kanalizacijskega omrežja. V
primeru poškodb morajo naročiti popravila pri upravljavcu na
lastne stroške.
X. PRENOS OBJEKTOV IN NAPRAV JAVNE KANALIZACIJE
V UPRAVLJANJE
30. člen
(prenos obstoječih objektov in naprav kanalizacije
v upravljanje upravljavcu)
Za prenos obstoječih objektov in naprav kanalizacije v lasti
Občine Odranci v upravljanje upravljavcu morajo biti izpolnjeni
naslednji pogoji:
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1. kanalizacija, ki se predaja mora imeti vso potrebno
dokumentacijo-geodetsko izmero situacije omrežja, evidenco
priključkov in ostalih elementov na vodu,
2. kanalizacija, ki se predaja mora ustrezati določbam
tega odloka in pravilnika,
3. izdelana mora biti evidenca osnovnih sredstev s finančnim ovrednotenjem – ocena vrednosti,
4. izračunani morajo biti stroški obratovanja kanalizacije in
čistilne naprave, ki se predaja in stroški v zvezi s prevzemom,
5. izračunana in sprejeta mora biti enotna ali diferencirana
cena, ki upravljavcu omogoča nemoteno upravljanje prevzetih
naprav,
6. postopek prevzema mora biti izpeljan dokumentirano z
zapisniki o primopredaji, v skladu z veljavno zakonodajo.
Za obstoječe kanalizacijsko omrežje, katerega je že doslej
vzdrževal upravljavec, mora le-ta zagotoviti vse razpoložljive
podatke in v sodelovanju z Občino Odranci v roku 1 leta od datuma prenosa v upravljanje pristopiti k vzpostavitvi katastra.
31. člen
(prenos novozgrajenih objektov in naprav kanalizacije)
Prevzem novozgrajenih kanalizacijskih objektov in naprav
v last Občine Odranci se brez dodatnih stroškov izvede po
naslednjem postopku:
1. po končani gradnji investitor organizira tehnični pregled
objekta in pridobi uporabno dovoljenje,
2. občina prevzame objekte v last na osnovi primopredajnega zapisnika, če je investitor izpolnil naslednje pogoje:
– pridobil uporabno dovoljenje,
– predložil projekt izvedenih del in ostalo ustrezno tehnično dokumentacijo v skladu z veljavnimi predpisi, vrednost
osnovnih sredstev, potrdilo o urejenih lastninskih razmerjih.
Investitor je dolžan predati zgrajeno kanalizacijo Občini
Odranci najkasneje v roku enega meseca po pridobitvi uporabnega dovoljenja. Prevzete kanalizacijske objekte in naprave
skladno z določili tega člena preda Občina Odranci v upravljanje upravljavcu. Postopek predaje v upravljanje mora biti
izpeljan dokumentirano z zapisniki o primopredaji.
XI. NADZOR

Št.

36. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda odpadnih
voda na območju Občine Odranci (Uradni list RS, št. 94/05).
37. člen
Prilagoditve zahtevam tega odloka morajo uporabniki in
upravljavec izvesti v enoletnem prehodnem obdobju od uveljavitve tega odloka.
38. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 159-21/2010
Odranci, dne 4. junija 2010
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.

Izvajanje določb tega odloka in določb predpisov, ki se
nanašajo na odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Odranci nadzirajo pristojne
inšpekcijske službe.

34. člen
(globe)
Z denarno kaznijo 1.400,00 EUR se kaznuje za prekršek
upravljavec:
1. če prekine odvod odpadne vode in padavinske vode,
brez obvestila uporabnikom (26. člen tega odloka),
2. če ne dopusti priključitve, kot to določa 13. člen tega
odloka,
3. če ne izpolnjuje obveznosti iz 4. in 5. točke 27. člena
tega odloka,
4. če ne izpolnjuje obveznosti iz 5. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo 400,00 EUR se kaznuje tudi odgovorna
oseba upravljavca, če stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.
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35. člen
Z denarno kaznijo 1.400,00 EUR se kaznuje za prekršek
uporabnik – pravna oseba:
1. če se ne priključi in ne uporablja javne kanalizacije
skladno s 13. členom tega odloka,
2. če ne izpolnjuje obveznosti iz 28. člena tega odloka,
3. če prekine odvod odpadne in padavinske vode drugemu uporabniku,
4. če ne ravna skladno z 12., 18., 19., 20. in 21. členom
tega odloka,
5. če odvaja odpadno vodo v meteorni kanal ali padavinsko vodo v kanal za odpadne vode v primeru ločenega
kanalizacijskega sistema.
Z denarno kaznijo 400,00 EUR se kaznuje tudi odgovorna
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka
tega člena.
Z denarno kaznijo 400,00 EUR se kaznuje za prekršek
posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka tega
člena.
Z denarno kaznijo 600,00 EUR se kaznuje posameznik,
ki stori prekrške iz prvega odstavka tega člena v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.

(inšpekcijski nadzor)

33. člen
Občinski inšpektor opravlja nadzor nad izvajanjem odloka
v skladu s svojimi pristojnostmi.
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PIVKA
2792.

Pravilnik o sofinanciranju letnega programa
športa v Občini Pivka

Na podlagi 3. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98), 7. poglavja Nacionalnega programa športa v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00) in 16. člena Statuta Občine
Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05 in 52/07) je
Občinski svet Občine Pivka na 28. seji dne 23. 6. 2010 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju letnega programa športa
v Občini Pivka
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S Pravilnikom o sofinanciranju športnih programov v Občini Pivka, (v nadaljevanju: pravilnik) so določeni pogoji, merila
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in postopek dodeljevanja finančnih sredstev za sofinanciranje
športnih programov, ki so v javnem interesu Občine Pivka, ter
opredeljena ostala sredstva za šport, ki jih predvideva Odlok o
proračunu Občine Pivka za tekoče leto (proračun).
Merila za vrednotenje športnih programov (v nadaljevanju:
merila) so obvezni in sestavni del pravilnika in se sprejemajo
skupaj s pravilnikom po istem postopku.
2. člen
Ta pravilnik ureja:
– postopek dodeljevanja finančnih sredstev, namenjenih
za sofinanciranje športnih programov;
– pogoje za sodelovanje v postopku (javni razpis);
– določa dokumentacijo, ki se uporablja v postopku, ki ga
ureja ta pravilnik;
– postopek vrednotenja programov s področja športa na
podlagi meril.
3. člen
Od dneva objave razpisa do določitve sofinanciranja športnih programov se merila ne smejo spreminjati.
II. POSTOPEK DODELJEVANJA FINANČNIH SREDSTEV
ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
4. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem
športnih programov ter nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in objava javnega razpisa za izvajanje športnih
programov na območju občine (v nadaljevanju: javni razpis),
– zbiranje vlog izvajalcev športnih programov;
– strokovno ocenjevanje prispelih vlog za izbor izvajalcev
športnih programov;
– obveščanje predlagateljev o odločitvi;
– obravnavanje pritožb predlagateljev;
– sklepanje pogodb;
– spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja
sredstev iz proračuna;
– obravnava poročil o izvedenih športnih programih.
5. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev vodi strokovna
komisija na podlagi javnega razpisa v skladu z zakonodajo.
Strokovno komisijo, besedilo javnega razpisa, razpisno
dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok,
določi župan s sklepom na predlog športne zveze.
Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in
sprejemanja občinskega proračuna.
6. člen
a) Javni razpis
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naziv, sedež);
– predmet javnega razpisa;
– subjekte, ki se lahko prijavijo na javni razpis;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji prijav;
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet
javnega razpisa;
– merila za vrednotenje športnih programov (kot priloga
objave);
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva;
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo
informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge;
– način dostave vlog;
– datum odpiranja vlog;
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega
razpisa.
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7. člen
Javni razpis se objavi v lokalnem mediju in na spletni
strani Občine Pivka.
Javni razpis se objavi v najkrajšem možnem času po objavi proračuna občine in na podlagi letnega programa športa.
Občinska uprava na predlog športne zveze pripravi razpisno dokumentacijo z vsemi podatki, ki omogočajo vlagateljem
izdelati popolno vlogo.
8. člen
Vsaka vloga, ki prispe na javni razpis, mora vsebovati:
– podatke o vlagatelju (naziv, sedež ...);
– navedbo športnih programov za katere vlagatelj kandidira;
– opis načrtovanih programov;
– druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije.
9. člen
b) Ocenjevanje (vrednotenje) športnih programov
Vrednotenje programov, prispelih na javni razpis, opravi
strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan Občine
Pivka na predlog ŠZ Pivka.
10. člen
Naloge komisije so:
– odpiranje predlogov, ki so prispeli na javni razpis;
– ugotavljanje formalnih pogojev vlagateljev;
– vrednotenje športnih programov, skladno z merili;
– določitev višine dodeljenih sredstev posameznim vlagateljem;
– sestava zapisnikov o odpiranju vlog in o izbiri izvajalcev
oziroma vrednotenju programov;
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe pravilnika oziroma meril za vrednotenje športnih programov.
11. člen
Po preteku razpisnega roka komisija odpre po vrstnem
redu prispele predloge in ugotovi njihovo popolnost.
Predlagatelji, ki v predpisanem roku oddajo formalno nepopolne predloge, lahko le-te dopolnijo v roku 8 dni od prejema
pisnega obvestila. Nepopolnih vlog komisija po tem roku ne
obravnava in jih s sklepom zavrže.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v roku 15 dni možna pritožba na župana Občine Pivka. Zoper županov sklep
ni pritožbe.

vati:

12. člen
Komisija o svojem delu sestavi zapisnik, ki mora vsebo-

– število prispelih vlog za sofinanciranje;
– število formalno nepopolnih vlog in navedbo posameznih nepopolnih vlog vlagateljev;
– število popolnih vlog.
Komisija na podlagi meril pripravi predlog o sofinanciranju
športnih programov, ki vsebuje oceno posameznih športnih
programov v skladu z določbami meril.
13. člen
Izbrane izvajalce o višini in namenu odobrenih finančnih
sredstev obvesti direktor občinske uprave z odločbo.
Zoper odločbo je v roku 15 dni po prejemu možno pri
županu Občine Pivka vložiti pritožbo.
14. člen
c) Sklenitev pogodbe o sofinanciranju
Po preteku roka za pritožbe župan z izvajalci športnih programov sklene pogodbe o sofinanciranju športnih programov.
Obvezne sestavine pogodbe so:
– naziv in naslov izvajalca;
– vsebina in obseg programa;
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– čas realizacije programa;
– pričakovani obseg programa in dosežki;
– višina dodeljenih sredstev;
– določilo, da je društvo upravičeno do nakazila dodeljenih sredstev pod pogojem, da ima poravnane pretekle
obveznosti iz naslova uporabe objektov v lasti ali upravljanju
uporabnikov proračuna Občine Pivka;
– terminski plan porabe sredstev;
– način nadzora nad namensko porabo sredstev;
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi
sredstev sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi;
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
15. člen
Če izvajalec pogodbe ne podpiše in ne vrne občinski
upravi v roku 15 dni od prejema pismenega poziva za podpis, se šteje, da je odstopil od zahteve po sofinanciranju
športnega programa.
III. SPREMLJANJE IN NADZOR
NAD PORABO SREDSTEV
16. člen
O izvedbi sofinanciranih športnih programov morajo
izvajalci v pogodbenem roku predložiti:
– vsebinsko poročilo o izvedbi športnih programov;
– dokazila o namenski porabi sredstev pridobljenih na
podlagi javnega razpisa.
Poročila in dokazila iz prejšnjega odstavka izvajalci
predložijo občinski upravi.
Če izvajalec do rokov, navedenih v pogodbi in v dodatnem roku, ki mu ga postavi občina (in ne sme biti daljši od
8 dni), ne odda poročila, se smatra, da programov ni izvajal
in je dolžan vsa realizirana proračunska sredstva, vključno z
zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
Občinska uprava ali po njej pooblaščeni organ, lahko
kadarkoli preveri namensko porabo sredstev.
17. člen
Izvajalci letnega programa športa so dolžni izvajati
dogovorjene programe in naloge v skladu s tem pravilnikom
in za namene opredeljene v pogodbi.
Kolikor se ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalcev letnega programa športa, se sofinanciranje
takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v
občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede
postopek izterjave.
Izvajalec, ki kljub opominom občine trikrat ali večkrat
krši določila pogodbe, ne more kandidirati za sredstva na
naslednjem javnem razpisu občine.
18. člen
Sredstva, ki na razpisu niso bila razdeljena ali so bila
vrnjena v proračun skladno z določbami tega pravilnika,
lahko župan s sklepom razporedi izvajalcem, katerih obseg
dela presega obseg, določen v pogodbah o sofinanciranju
športnih programov oziroma katerih rezultati opravičujejo
povečan obseg sredstev.
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IV. VSEBINSKE DOLOČBE (FORMALNI POGOJI
ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU)
19. člen
Izvajalci športnih programov v Občini Pivka so:
– športna društva in klubi, njihova združenja in zveze,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju
športa in izvajajo programe;
– vrtci in osnovne šole;
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti
v športu in so splošno koristne in neprofitne.
Izvajalci navedeni v prvem odstavku tega člena morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
– biti registrirani v skladu z veljavno zakonodajo;
– imeti sedež v Občini Pivka in izvajati športne programe
namenjene občanom in občankam Občine Pivka;
– imeti organizirano redno dejavnost najmanj 36 tednov v
letu in biti registrirani najmanj eno leto od prijave na razpis, kar
ne velja za prijavo za športne prireditve;
– imeti zagotovljene osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih
športnih aktivnosti;
– imeti urejeno evidenco članstva oziroma evidenco o
udeležencih programa (velja samo za društva in zveze);
– so oddali poročilo o realizaciji programa športa za
preteklo leto.
Športna društva in zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa.
20. člen
Športne zveze lahko za sredstva kandidirajo le na podlagi
tistih športnih programov, ki jih izvajajo same in ki jih posamezna društva, članice športne zveze, ne vključujejo v svoje
programe, na podlagi katerih kandidirajo za sredstva.
21. člen
Skupni obseg sofinanciranja programov na področju športa določi Občinski svet Občine Pivka z vsakoletnim proračunom
in Letnim programom športa.
22. člen
Izvajalci športnih programov iz prvega odstavka 19. člena,
ki so hkrati posredni in neposredni uporabniki občinskega proračuna, ne morejo kandidirati v razpisu s programi za katere iz
proračuna pridobivajo sredstva.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
23. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik
o sofinanciranju športa v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 8/08)
24. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3201-28/2010
Pivka, dne 23. junija 2010
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.
Priloga
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PRILOGA 1
MERILA
za vrednotenje in izbor programov športa v okviru letnega programa športa
(Priloga k Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Pivka)
1. SPLOŠNE DOLOČBE
Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Pivka vsebuje, skladno z 9. členom
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in spremembe) merila za:
– razvrstitev športnih panog v skupine glede na vsebino,
– razvrstitev športnih panog glede na razširjenost in uspešnost,
– programe, ki so v javnem interesu in njihov obseg,
– višino sofinanciranja izbranih programov, ki so v javnem interesu.
1.1. Razvrstitev športnih panog v skupine glede na vsebino:
– individualne športne panoge z disciplinami, v katerih lahko posameznik tekmuje in osvoji
naslov državnega prvaka,
– kolektivne športne panoge s športnimi igrami, v katerih lahko tekmuje in osvoji naslov
državnega prvaka samo ekipa,
– izvajalci različnih športno-rekreativnih programov;
– miselne športne igre.
1.2. Razvrstitev panog glede na uspešnost in razširjenost:
Kazalce razširjenosti in kakovosti določijo lokalne skupnosti same z upoštevanjem specifične razvitosti
športa v posameznih okoljih.
Programe športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (2.2.) in programi
kakovostnega in vrhunskega športa (2.3.) se na osnovi kazalcev razširjenosti in kazalcev kakovosti
športne panoge ter kazalcev razvitosti športne panoge razvrsti v tri razrede: A, B in C. Razredi se med
seboj razlikujejo po višini sofinanciranja občine. V razredih A in B skupaj je lahko vključeno največ pet
izvajalcev, v posameznemu razredu pa največ trije izvajalci; zastopane morajo biti individualne in
kolektivne športne panoge.

Razred A
Razred B
Razred C

Vrednotenje
programa v %
100 %
90 %
80 %

1.3. Financirajo se športni programi z vsebinami, ki so v javnem interesu:
– interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov.
Javni interes v športu obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena v vseh segmentih športa, ki
se opredelijo v Nacionalnem programu športa.
Obseg programov je določen v 2. točki teh meril.
Elementi za opredelitev višine sofinanciranja programov letnega programa športa so:
– obseg programa,
– velikost vadbene skupine,
– vrednost ure strokovnega kadra,
– vrednost ure najema športnega objekta,
– materialni stroški za izpeljavo programov.
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Višina sofinanciranja je odvisna od letnega programa športa in razpoložljivih sredstev v proračunu,
zato so v merilih programi ovrednoteni točkovno.
2. VSEBINE PROGRAMOV
Na podlagi 21. člena tega pravilnika izvajalci lahko kandidirajo za sredstva lokalne skupnosti za
naslednje vsebine:
2.1. Programi interesne športne vzgoje
Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ter otrok in mladine s posebnimi potrebami, ki se
prostovoljno ukvarjajo s športom izven obveznega izobraževalnega programa.
Objekt se ne sofinancira šolam in vrtcem, če se izvaja vadba v lastnih objektih.
2.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo. Na ravni lokalne skupnosti
se izvajajo programi Zlati sonček, Ciciban planinec in športne dejavnosti, ki jih organizirajo izvajalci
športnih programov za predšolske otroke z namenom optimalnega razvoja gibalnih sposobnosti,
posredovanja osnovnih gibalnih znanj in spodbujanja otrokovih aktivnosti, ustvarjalnosti in razvoja
osebnosti.
Občina sofinancira: propagandno gradivo, strokovni kader, najem 60 ur objekta na skupino z največ
20 otroki. (tabela 1)
2.1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so
prostovoljno vključeni v športne programe. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi Zlati
sonček, Krpan in drugi 80-urni programi za skladen razvoj gibalnih sposobnosti otrok in mladostnikov.
Občina sofinancira: propagandno gradivo, organizacijo, izpeljavo in udeležbo na občinskih, regijskih in
državnih šolskih prvenstvih (po razpisu MŠŠ), strokovni kader in najem 80 ur objekta na skupino z
največ 20 otroki. (tabela 2)
2.1.3. Interesna športna vzgoja mladine in študentov
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. do 20. leta starosti, ki se prostovoljno
vključujejo v športne programe, katerih namen je izboljšanje športnih znanj, zagotavljanje psihofizične
sposobnosti mladine, odpravljanje negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanje zdravju
škodljivih razvad in zadovoljevanje človekove potrebe po igri in tekmovalnosti.
Občina sofinancira: strokovni kader za 80-urne programe na skupino z največ 20 mladimi, objekt.
(tabela 3)
2.1.4. Interesna športna vzgoja otrok in mladine do 20. leta starost s posebnimi potrebami
Občina sofinancira: kader za izvedbo 80 ur programa na skupino z največ 10 otroki oz. mladine in
objekt (po razpisu MŠŠ). Na lokalni ravni se izvajajo programi prilagajanja otrok s posebnimi
potrebami na vodo, programi jahanja za otroke s posebnimi potrebami, programi iger z žogo in drugi
podobni programi. (tabela 4)
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Merila za sofinanciranje interesne športne vzgoje
Tabela številka 1; Interesna športna vzgoja predšolskih otrok;
Programske vsebine Organizacijska oblika,
Elementi za vrednotenje
program
a) Zlati sonček
– propagandni material
(priročnik, knjižica, diplome,
medalje)
b) Naučimo se plavati – 10-urni tečaj, 10
– objekt
udelež/skupina
– strokovni kader
– propagandni material
(značka, diploma)
c) Drugi športni
– 20 udelež./skupina – objekt
programi
– strokovni kader
d) Ciciban planinec
– 8 udelež./skupina
– propagandni material
– strokovni kader

Število točk
– 1 točka/udelež.
– 2 točka/ude./dan
– 2 točki/ura/skup.
– 1 točka/udelež.
– 4 točke/ura/skup.
– 2 točki/ura/skupina
– 1 točke/udel.
– 2 točki/ura/skup.

Tabela št. 2; Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (od 6. do 15. leta starosti)
Programske vsebine
a) Zlati sonček

Organizacijska oblika,
program

b) Krpan

c) Naučimo se
– 20-urni tečaj; do10
plavati
udelež./skupina
(2 razred program, ki
ga ne financira MŠŠ)
d) Drugi športni
– do 20 udelež./skupina
programi
f) Šolska športna
tekmovanja
(udeležba in
organizacija
tekmovanj)

– ekipa ali posamezniki

Elementi za vrednotenje

Število točk

– propagandni material
(priročnik, tekm. knjižica,
diplome, medalje)
– propagandni material
(priročnik,
tekm. knjižica,diplome,
medalje)
– objekt
– strokovni kader
– propagandno gradivo

– 1 točka/udelež.

– strokovni kader
– objekt

– 2 točki/ura/skup.
– 2 točki/ura/skupina

– sodnik
– materialni stroški
(za udeležbo na
tekmovanju se priznajo
samo materialni stroški)

– 2 točki/ura/tekma
– 2 točki/udelež.
(do občinskega nivoja
– 4 točke/udelež.
(nad občinskim
nivojem)

– 1 točka/udelež.

– 2 točki/udelež/dan
– 2 točki/ura/skupina
– 1 točka/udelež.
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Tabela št. 3; Interesna športna vzgoja študentov in mladine (od 15. do 20. leta starosti)
Programske vsebine
dijaki/študenti

Organizacijska oblika,
program
– 80 ur/letno, 20-30
udelež/skupina

Elementi za vrednotenje
– objekt

Število točk
– 4 točke/uro/skup.

Tabela št. 4; Interesna športna vzgoja za otroke in mladine (15-20 let) s posebnimi potrebami
Programske vsebine

Organizacijska oblika,
program
Otroci in mladina s
– 80 ur/letno, 10
posebnimi potrebami udelež/skupina

Elementi za vrednotenje
– strokovni kader
– objekt

Število točk
– 4 točke/uro/skup
– 2 točki/uro/skup

2.2. Program športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
2.2.1. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V programe se vključujejo otroci od 6. do 11. leta in od 11. do 15. leta starosti, ki imajo interes,
sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski
športniki. Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za
strokovno izpeljavo programov, ki jih določi nacionalna panožna športna zveza, v dogovoru z
Ministrstvom za šolstvom in šport in Olimpijskim komitejem Slovenije, Združenjem športnih zvez.
Programi so razdeljeni v tri stopnje.
Občina sofinancira: objekt, strokovni kader, materialne stroške programa, meritve in spremljanje
treniranosti, nezgodno zavarovanje v naslednjih obsegih programa:
a) cicibani, cicibanke: 160–240 ur, (najmanj 2 h) – 4 tedne, 10 m
b) mlajši dečki in deklice: od 240 do 360 ur, (najmanj 6 h)
c) starejši dečki in deklice: od 300 do 450 ur, (najmanj 7,5 h).
2.2.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (KADETI, MLADINCI)
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih
rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Razdeljeni so lahko v več stopenj.
Izvajalci lahko prijavijo športnike le do 20. leta starosti.
Občina sofinancira: objekt, strokovni kader, materialne stroške programa v obsegih programa:
a) kadeti in kadetinje: 400–528 ur, ( 2 x 6 x 4 x 11 = 528)
b) mladinci in mladinke: 400–528 ur.
Strokovna komisija ob upoštevanju specifičnosti športne panoge in upoštevanju izvedbe programa
izvajalca v preteklem letu, določi primeren obseg programa.

2.3. Program kakovostnega in vrhunskega športa
2.3.1. Kakovostni šport obsega priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, registriranih
športnikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v
program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben
dejavnik razvoja športa.
2.3.1. Kakovostni šport obsega priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, registriranih
športnikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v
program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben
dejavnik razvoja športa.
Občina sofinancira najemnino objekta za osnovni program:
a) člani, -ce 320 ur
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V okviru teh programov gre za nastope v uradnih tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez do
naslova državnega prvaka.
obsega priprave in športna tekmovanja športnikov, ki imajo status
2.3.2. Vrhunski šport
mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda.
Občina sofinancira: objekt v obsegih programa:
a) športnik PR: 400–528 ur, ( 2 x 6 x 4 x 11 = 528)
b) športnik MR in SR: 400–792 ur ( 3 x 6 x 4 x11 = 792)
Strokovna komisija ob upoštevanju specifičnosti športne panoge in upoštevanju izvedbe programa
izvajalca v preteklem letu, določi primeren obseg programa.
2.4. Program športne rekreacije in športa invalidov
2.4.1. Športna rekreacija, občina sofinancira 80-urne programe vadbe na skupino za največ 20 članov,
v različnih športnih panogah, in sicer v obsegu najemnine objekta. Za socialno in zdravstveno
ogrožene ter občane, starejše od 65 let, se lahko sofinancira tudi strokovni kader.
2.4.2. Šport invalidov obsega programe za invalide z namenom ohranjanja gibalnih sposobnosti,
zdravja, revitalizacije, resocializacije, razvedrila in tekmovanj invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s
športom. Na ravni občine se izvajajo 80-urni programi na skupino z največ 10 invalidi. Občina
sofinancira uporabo objekta in strokovni kader.
2.5. Programi razvojnih strokovnih nalog v športu
2.5.1. Delovanje športne zveze
Športna društva kot osnovne športne organizacije se združujejo v občinsko športno zvezo.
Sofinancirajo se:
– materialni stroški za delo organov zveze
– športni programi, ki so koordinirani v sklopu skupnega programa zveze
2.5.2. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
Občina sofinancira programe za pridobivanje ustreznega strokovnega naziva ter programe za
obnavljanje strokovnega naziva v koordinaciji Inštituta za šport in OKS-ZŠZ.
2.5.3. Znanstveno raziskovalna dejavnost
Namen te dejavnosti je izvajanje temeljne, uporabne in razvojne raziskave s področja športa ter
prenašanje izsledkov v prakso. Iz proračuna se lahko sofinancirajo projekti, če imajo izsledki raziskav
aplikativno vrednost za področje športa v občini in je zagotovljen sorazmeren delež drugih financerjev.
Občina sofinancira materialne stroške, povezane z raziskavo, do višine 25 % vseh materialnih stroškov.
2.5.4. Založniška dejavnost
Založniška dejavnost obsega izdajanje strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih
publikacij in propagandnega gradiva v povezavi s športno dejavnostjo v občini Postojna.
Občina sofinancira materialne stroške v zvezi z izdajo literature, publikacije ali drugega založniškega
gradiva do višine 25 % vseh materialnih stroškov.
2.5.5. Informacijski sistem na področju športa
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja
športa in športnih programov ter razvide, ki so določeni z zakonom.
Občina sofinancira izdelavo informacijskih baz in sofinanciranje nakupa tehnologije za potrebe lokalne
skupnosti do višine največ 50 % stroškov.
Programe lahko izvaja le izvajalec, ki ima zagotovljene strokovne in tehnične pogoje za kakovostno
delo.
2.5.6. Organizacija športnih prireditev
Občina sofinancira materialne stroške športnih prireditev, ki jih opredeljuje Zakon o športu.
Mednarodne, državne, regijske in lokalne prireditve imajo namen pospeševanja motivacije za šport,
povečevanje športne aktivnosti in imajo promocijski učinek za šport.
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2.5.7. Organizacija podelitve priznanj športnikom za športne dosežke
Občina sofinancira materialne stroške vsakoletne podelitve priznanj športnikom in športnim delavcem
za športne dosežke v tekočem letu.

3. NORMATIVI
1. Delovanje zveze
Zveza prejme za delovanje: 3–5 članov zveze 400 točk
6–10 članov zveze 600 točk
11 in več članov
800 točk.
1. Delovanje društev
Vsak izvajalec športnega programa ob prijavi na razpis prejme 100 točk.
– Izvajalci programov interesne športne vzgoje za skupno za vse programe 100 točk.
– Izvajalci programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport po
posameznih programih prejmejo naslednje število točk:
– cicibani – cicibanke A 100 točk
– cicibani – cicibanke B 100 točk
– mlajši dečki – mlajše deklice 100 točk
– starejši dečki – starejše deklice 100 točk
– kadeti – kadetinje 100 točk
– mladinci – mladinke 100 točk.
– Izvajalci programov kakovostnega in vrhunskega športa:
– člani – članice 1. ranga 400 točk
– člani – članice 2. ranga 350 točk
– člani – članice 3. ranga 300 točk
– člani – članice 4. ranga 250 točk.
– Izvajalci programov športne rekreacije in športa invalidov za skupno vse programe po posameznem
področju 100 točk.
Izvajalci programov razvojnih strokovnih nalog v športu, za izvajanje programov na posameznem
področju ne prejmejo nobenih točk.
2. Izvajalci, ki so se prijavili v programe pod točko 2.2. in 2.3. se razvrsti, na osnovi kazalcev
razširjenosti, kazalcev kakovosti športne panoge ter kazalcev razvitosti športne panoge v tri razrede:
A, B in C po predhodnem predlogu Športne zveze Pivka.
Kazalci za razširjenost in kakovost:
1. Individualne panoge:
A. Razširjenost:
1. razred: program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino v najmanj šestih
različnih starostnih kategorijah,
2. razred: program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino v najmanj petih
različnih starostnih kategorijah,
3. razred: program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino v najmanj štirih
različnih starostnih kategorijah,
4. razred: program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino v najmanj treh
različnih starostnih kategorijah,
5. razred: program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino v najmanj dveh
različnih starostnih skupinah,
6. razred: program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino.
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B. Kakovost:
1. razred: tekmovalci športnega društva so v tekmovalnem sistemu pretekle sezone panožne zveze za
državno prvenstvo članov dosegli uvrstitev do 5. mesta ali ima društvo v svetovnem, mednarodnem
ali perspektivnem razredu kategoriziranega športnika,
2. razred: tekmovalci športnega društva so v tekmovalnem sistemu pretekle sezone panožne zveze za
državno prvenstvo članov ali mladincev dosegli uvrstitve do 10. mesta, oziroma ima društvo v
državnem ali mladinskem razredu kategoriziranega športnika,
3. razred: tekmovalci športnega društva tekmujejo v tekmovalnem sistemu panožne zveze za državno
prvenstvo in so v pretekli sezoni dosegli uvrstitev v prvo polovico vseh tekmovalcev,
4. razred: tekmovalci športnega društva tekmujejo v tekmovalnem sistemu panožne zveze za državno
prvenstvo.
2. Kolektivne panoge:
A. Razširjenost:
1. razred: program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino v najmanj šestih
različnih starostnih kategorijah,
2. razred: program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino v najmanj petih
različnih starostnih kategorijah,
3. razred: program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino v najmanj štirih
različnih starostnih kategorijah,
4. razred: program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino v najmanj treh
različnih starostnih kategorijah,
5. razred: program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino v najmanj dveh
različnih starostnih skupinah,
6. razred: program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino.
B. Kakovost:
1. razred: športno društvo nastopa v najvišji državni ligi oziroma je uvrščeno med prvih 5. v pretekli
sezoni, če je v sistemu tekmovanj vsaj 20 ekip in je prva liga tudi edina v tej panogi ali če sistem
tekmovanja ni ligaški.
2. razred: športno društvo je v pretekli sezoni nastopalo v drugi državni ligi, če so v ligaškem
tekmovanju vsaj tri lige, oziroma je bilo uvrščeno v prvo tretjino vseh uvrščenih ekip, če sta le dve ligi v
tej panogi ali v prvo polovico vseh uvrščenih ekip, če je liga tudi edina v tej panogi ali če sistem
tekmovanja ni ligaški,
3. razred: športno društvo je v pretekli sezoni nastopalo v tretji državni ligi oziroma je uvrščeno v drugo
tretjino vseh uvrščenih ekip, če je liga tudi edina v tej panogi ali če sistem tekmovanja ni ligaški,
4. razred: športno društvo nastopa in je v pretekli sezoni nastopalo v tekmovalnem sistemu panožne
zveze za državno prvenstvo.
Kazalec se upošteva za članske ekipe, če le teh ni se pripadajoči razred zniža za 1 razred.
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Razvrstitev izvajalcev programov športa v individualnih in kolektivnih športnih panogah glede na kriterij
kakovosti in razširjenosti v razrede:

1
2
3
4
5
6

Razred glede na
razširjenost

Korekcijski faktor
1,3
1,1
0,9
0,7
0,5
0,3

1
2
3
4

Razred glede na
kakovost

Korekcijski faktor
0,4
0,3
0,2
0,0

Koeficient razvitosti
Koeficient razvitosti
Individualne športne panoge
1. V prvo skupino spadajo olimpijske športne panoge, ki imajo najmanj enega tekmovalca uvrščenega
med prvih pet na državnem prvenstvu v kategoriji članov in mladincev ali športna društva katera imajo
vsaj enega kategoriziranega športnika v svetovnem, perspektivnem ali mednarodnem razredu.
2. V drugo skupino spadajo športna društva katera tekmujejo v vsaj petih starostnih kategorijah in
imajo vsaj enega kategoriziranega športnika v mladinskem ali državnem razredu.
3. V tretjo skupino spadajo ostala športna društva, ki ne izpolnjujejo omenjenih kriterijev iz prve in
druge točke.
Kolektivne športne panoge
1. V prvo skupino spadajo športna društva oziroma športne panoge, ki tekmujejo v najvišji državni ligi
in izvajajo vadbo in tekmovanje v vsaj petih različnih starostnih kategorijah.
2. V drugo skupino spadajo športna društva oziroma športne panoge, ki tekmujejo v drugi državni ligi
in izvajajo vadbo in tekmovanje v vsaj treh starostnih kategorijah.
3. V tretjo skupino spadajo ostala športna društva, ki ne izpolnjujejo omenjenih kriterijev iz prve in
druge točke.
Skupina
1. Skupina
2. Skupina
3. Skupina

Koeficient razvitosti
1,5
1,3
1,1

Postopek izračuna za razvrstitev izvajalcev športnih programov v razrede A, B, C se izračuna tako, da
se korekcijska faktorja razširjenosti in kakovosti seštejeta in potem pomnožita z koeficientom
razvitosti. Glede na dobljene vrednosti, se izvajalci razvrstijo v ustrezni razred.
Zgornje navedbe se upoštevajo le za področji kakovostnega in vrhunskega športa ter področje športne
vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.
3. Prijavitelju, ki prijavlja programe pod točko 2.2. in 2.3. se praviloma sofinancira samo 1 skupina v isti
kategoriji in panogi.
4. Prijaviteljem, ki se prijavlja v programe pod točko 2.2. se za določanje števila ur za posamezne
športne panoge uporablja spodnja tabela.
Športna panoga
alpsko smučanje
atletika
kegljanje
balinanje
košarka
nogomet

cicibani(ke)
160
160
160
160
160
160

Kategorija in ure vadbe
ml. dečki(klice) st. dečki(klice) kadeti(nje)
240
300
400
240
300
400
240
300
400
240
300
400
240
300
400
240
300
400

mladinci(ke)
400
400
400
400
400
400
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5. Prijaviteljem, ki se prijavljajo na programe pod točko 2.2. in 2.3., se določi število športnikov v
vadbeni skupini za individualne in kolektivne športne panoge po tabeli št. 1 in št. 2.
Program se sofinancira za najmanj 50% število športnikov od števila športnikov iz tabele. Izvajalec, ki
ne dosega 100% števila udeležencev iz tabele se sofinancira proporcionalno.
Tabela št .1
Individualne športne panoge
športna
cicibani/
mlajši
panoga
cicibanke
dečki/
deklice
alpsko
10
10
smučanje
atletika
10
10
balinanje
10
10
kegljanje
10
10

starejši
dečki/
deklice
8

kadeti/
kadetinje

mladinci/
mladinke

8

8

6

8
8
8

8
8
8

8
8
8

6
8
8

člani/članice

Tabela št. 2
Kolektivne športne panoge
športna panoga število športnikov/nic
košarka
12
nogomet
16
6. Točkovanje materialnih stroškov programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno
zavarovanje, velja samo za prijavitelje v programe pod točko 2.2.1. Pri vrednotenju se upoštevajo
samo tekmovalci, ki so v preteklem letu sodelovali na najmanj 3 tekmovanjih, ki jih razpiše NPZ.
Tabela št. 3 in 4.
Tabela št. 3
Individualni športi
kategorija
cicibani/cicibanke
mlajši dečki/deklice
starejši dečki/deklice
kadeti/kadetinje
mladinci/mladinke

3–6 tekmovanj
40 točk /tekm.
40 točk
80 točk
80 točk
80 točk

7–10
50
50
100
100
100

nad 10
60
60
120
120
120

Tabela št. 4
Kolektivni športi
kategorija
cicibani/cicibanke
mlajši dečki/deklice
starejši dečki/deklice
kadeti/kadetinje
mladinci/mladinke

3–6 tekmovanj
80 točk/tekm.
80 točk
160 točk
160 točk
160 točk

7–10
100
100
200
200
200

nad 10
120
120
240
240
240
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7. Vadbene enote za izvajanje posameznega programa športa se ovrednoti v točkah po velikosti
vadbenega objekta. Pregled v tabeli št. 5. in 6.
Tabela št. 5
Individualni športi
Tip objekta
Zaprti objekti
Zaprti objekti
Zaprti objekti
Odprti objekti

Št. točk/uro/skupino
10 točk
15 točk
8 točk
2 točki

vadbeni prostor
telovadnica, šp. dvorana : 1. vadbena enota
kegljišče 4 steze
balinišče 4 steze
odprti športni objekti

Tabela. št. 6
Kolektivni športi
Tip objekta
Zaprti objekti
Zaprti objekti
Zaprti objekti
Odprti objekti
Odprti objekti

Št. točk/uro/skupino
30 točk
20 točk
10 točk
20 točk
2 točke

vadbeni prostor
športna dvorana: 3. vadbene enote
športna dvorana: 2. vadbeni enoti
športna dvorana: 1. vadbena enota
travnato nogometno igrišče
odprti športni objekti

Dodatna obrazložitev:
– Za izvajanje programov interesne športne vzgoje, programov športne rekreacije in programov športa
invalidov se pri zaprtih objektih upošteva normativ: telovadnica - 1 vadbena enota.
– Za izvajanje programov športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport se
pri zaprtih objektih upoštevajo naslednji normativi:
– telovadnica – 1 vadbena enota do kategorije starejši dečki, deklice
– telovadnica – 1–3 vadbene enote do kategorije mladinci
– telovadnica – 3 vadbene enote kategorija mladinci/ke, tekmovanja oz. tekme do kategorije
mladinci/ke.
– Za izvajanje programov kakovostnega in vrhunskega športa se pri zaprtih objektih upoštevajo
naslednji normativi:
– telovadnica 3 vadbene enote kategorija člani/ce.
Izvajalce se sofinancira na podlagi izkazanih stroškov v preteklem letu. Kolikor te stroške pokriva
lokalna skupnost, izvajalec ni upravičen do sofinanciranja.
8. Točkuje se ustrezno usposobljen strokovni kader.
Tabela št. 7
Točkovanje strokovnega kadra
strokovni kader

Št. točk/uro
8 točk

9. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
Prijaviteljem se sofinancira največ 1 kandidata za pridobivanje naziva ter največ toliko kandidatov za
obnavljanje naziva kot ima aktivnih vadbenih skupin.
Tabela št. 8
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
pridobivanje naziva
400 točk
obnavljanje naziva - licenciranje
100 točk
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10. Za sofinanciranje izbranih znanstveno-raziskovalnih dejavnosti lahko kandidirajo izvajalci
programov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. so registrirani za opravljanje raziskovalne dejavnosti ali če projekt pripravljajo skupaj z
izvajalcem, registriranim za opravljanje raziskovalne dejavnosti;
2. predložiti morajo projekt iz katerega sta razvidna vsebina in natančen finančni načrt;
3. znanstveno raziskovalni projekt mora biti aplikativen;
4. znanstveno raziskovalni projekt mora biti sofinanciran iz ciljnih raziskovalnih programov.
Tabela št. 9
Znanstveno raziskovalna dejavnost
merilo
Praktična uporabnost
Znanstvene reference avtorjev
Skladnost programov z razpisno vsebino

Število vrednostnih točk
0–25
0–25
0–50

Sofinancira se znanstvenoraziskovalni projekt z najvišjim številom točk.
11. Za sofinanciranje publikacij lahko pridobijo sredstva izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. pripravijo vsebinski opis publikacije;
2. pripravijo natančen finančni načrt za izdajo publikacije;
3. za strokovne knjige zagotovijo najmanj eno recenzijo uveljavljenih strokovnjakov, ki bosta
objavljeni v knjigi;
4. da publikacija izide v letu sofinanciranja.
Tabela št. 10
Merila za izbor publikacije
Merilo
Ekonomičnost, deficitarnost
Strokovnost
Uporabnost za različne programe
usposabljanja in izpopolnjevanja

Število točk
0–25
0–30
0–45

Sofinancira se publikacije, ki pri točkovanju zberejo najmanj 30 vrednostnih točk iz zgornje
preglednice.
Na podlagi ovrednotenega števila točk iz zgornje preglednice se glede na vrsto publikacije določi
število vrednostnih točk za sofinanciranje, in sicer:
Merila za ovrednotenje publikacij
Vrsta publikacije
strokovne knjige
strokovne in znanstvene revije
oz. deli revij s strokovno ali
znanstveno tematiko
zborniki strokovnih in
znanstvenih kongresov in
posvetov
strokovna dela v drugih
medijskih oblikah

Število vrednostnih točk
400
300
200
100

Tabela št. 11
Za tekoče leto se določi vrednost točke za sofinanciranje publikacij, ki se izračuna kot razmerje med
obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa za programe založništva, in skupnim številom
točk za sofinanciranje vseh na javni razpis prijavljenih programov založništva, ki izpolnjujejo pogoje za
sofinanciranje.
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12. Organizacija športnih prireditev
Prijaviteljem se sofinancira izvedba največ 1 prireditev. Športne prireditve se glede na vrsto razvrstijo
na štiri razrede.
Tabela št. 12
Športne prireditve
Vrsta prireditve
Velikega državnega in mednarodnega značaja
Manjšega državnega značaja
Regijskega značaja
Lokalnega značaja

Število točk/prireditev
150–300 točk
50–150 točk
25–50 točk
25 točk
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2793.

Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času
volilne kampanje v Občini Rogatec

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) in 16. člena Statuta Občine
Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06 in 27/06) je Občinski svet
Občine Rogatec na 24. redni seji dne 10. 6. 2010 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0071-0007/2010
Rogatec, dne 10. junija 2010
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

ODLOK
o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne
kampanje v Občini Rogatec
1. člen
Za čas volilne kampanje za volitve članov občinskega
sveta in župana Občina Rogatec določa naslednja plakatna
mesta:
– desko za plakatiranje na bivši samopostrežbi Mercator,
– desko za plakatiranje pri gasilskem domu v Rogatcu,
– desko za plakatiranje pri vaško-gasilskem domu Donačka Gora,
– desko za plakatiranje v Dobovcu (pri bifeju Janko),
– desko za plakatiranje v Dobovcu (pri bifeju Hustič),
– okrogli steber pri trgovini Mercator.
Vsak organizator volilne kampanje ima pravico do namestitve enega plakata v velikosti A2 na vsakega od zgoraj
navedenih plakatnih mest.
Plakate na zgoraj navedenih plakatnih mestih namešča
pooblaščena oseba Občine Rogatec, drugod pa vsak organizator sam.
Pri nameščanju plakatov je treba spoštovati določila Zakona o volilni in referendumski kampanji.
2. člen
Plakatna mesta na:
– avtobusni postaji Rogatec,
– avtobusnih postajah Brezovec,
– avtobusnih postajah Ceste (Gorenje),
– avtobusni postaji Dobovec (pri bifeju Hustič),
– avtobusni postaji Dobovec (pri bifeju Janko),
– avtobusni postaji Tlake,
– avtobusni postaji Florijanski most,
– avtobusni postaji križišče Žahenberc – Log,
– avtobusni postaji Sv. Jurij,
se rezervirajo za oglase Občinske volilne komisije in jih stranke
za nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili ne
smejo uporabljati.
3. člen
Plakatiranje zunaj plakatnih mest, določenih v prvem odstavku 1. člena tega odloka, je dovoljeno s soglasjem lastnika
oziroma upravljalca reklamnih tabel, stavb in drugih objektov
ali zemljišč, za kar se neposredno uporabljajo določila Zakona
o volilni in referendumski kampanji.
4. člen
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v petnajstih dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate
s plakatnih mest.
5. člen
Plakate, ki bodo nameščeni v nasprotju z določili tega
odloka, bo odstranila pooblaščena oseba Občine Rogatec na
stroške organizatorja.
6. 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.

STRAŽA
2794.

Pravilnik o pokopališkem redu za pokopališča
v Občini Straža

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list
RS, št. 7/07 in 27/08) in v skladu z Odlokom o pokopališki in
pogrebni dejavnosti, urejanju pokopališč ter o pogrebnih svečanostih v Občini Straža (Uradni list RS, št. 62/09) je Občinski
svet Občine Straža na 27. redni seji dne 10. 6. 2010 sprejel

PRAVILNIK
o pokopališkem redu za pokopališča
v Občini Straža
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem Pravilnikom o pokopališkem redu za pokopališča v
Občini Straža (v nadaljevanju: pravilnik) se za vsa pokopališča
v Občini Straža (v nadaljevanju: pokopališče) določa:
– upravljanje pokopališča,
– pokopališki okoliš,
– ureditev pokopališča,
– ureditev grobov,
– polaganje cvetja in postavljanje sveč,
– vzdrževanje pokopališča in grobov,
– oddajanje grobov v najem,
– uporabo mrliške vežice,
– pogrebne svečanosti,
– pokopališko evidenco.
2. člen
Upravljavec vseh pokopališč v občini je Občina Straža.
3. člen
V Občini Straža so naslednja pokopališča:
– Pokopališče Drganja sela
– Pokopališče Gaj
– Pokopališče Vavta vas
– Pokopališče Zalog
– Pokopališče Zavrtnica.
Pokopališča imajo pokopališki okoliš, z območja katerega
se praviloma pokopavajo umrli iz Občine Straža.
II. UREDITEV POKOPALIŠČA
4. člen
Ureditev pokopališč je opredeljena z ureditvenim načrtom.
Iz arhitektonsko zazidalne situacije je razvidno območje pokopališč, delitev grobnih polj, glavne komunikacije, komunalni priključki in hortikulturna ureditev pokopališč. Postavitev grobnih
polj je razvidna iz projekta »Vzpostavitev prostorskega sistema
za upravljanje s pokopališči«.
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5. člen
Pokopališče je razdeljeno na grobove. Vsak grob ima
svojo številko, ki je vnesena v najemo pogodbo.
6. člen
Vrste in dimenzije grobov na pokopališču Drganja sela,
Gaj, Zalog in Zavrtnica ter Vavta vas – stari del:
– Enojni grob – širina do vključno 1 m
– Družinski grob – širina od 1 m do vključno 2 m
– Rodbinski grob – širina nad 2 m.
Vrste in dimenzije grobov na pokopališču Vavta vas – novi
del:
– Družinski grob
– Žarni grob.
V primeru žarnega pokopa v klasičen grob se ureditev
groba in najemna pogodba nanaša kot na klasičen grob.
Poleg klasičnih in žarnih grobov je na pokopališču Vavta
vas še prostor namenjen raztrosu pepela, kjer se imena pokojnih na njihovo željo ali željo svojcev vpišejo na posebno skupinsko obeležje, prostor za anonimno pokopavanje, ter prostor
za skupinski pokop ob nesrečah večjih razsežnosti.
7. člen
Grobovi se odpirajo po vrstnem redu. Ob prijavi pokopa
se najemniku dodeli en grob. Na željo najemnika se mu lahko
dodeli še dodaten grob, za katerega se plača ekonomska cena,
enaka otvoritvi novega groba, in sklene najemna pogodba.
III. UREDITEV GROBOV
8. člen
Po izvedenem pokopu je najemnik dolžan poskrbeti za
prvo ureditev groba najpozneje treh tednih, dokončno ureditev
pa v dvanajstih mesecih. Najemnik uredi grob sam ali pa za
ureditev pooblasti pristojno službo na stroške najemnika. Pri
tem se mora ravnati po določilih tega pravilnika.
Prvo ureditev groba predstavljajo naslednji posegi:
– odstranitev ostankov cvetja,
– ureditev gomile, odvoz odvečne zemlje,
– položitev travne ruše na mesto, od koder je bila odstranjena pri izkopu jame (velja za Vavta vas – novi del),
– postavitev začasnega obeležja.
Dokončno ureditev groba predstavljajo naslednji posegi:
– postavitev trajnega obeležja (spomenika),
– položitev betonskih plošč, ki so bile odstranjene ob
pokopu (velja za Vavta vas – novi del).
Na pokopališčih se določi prostor, kjer se odlaga odvečna
zemlja in ostali odpadki, ki nastajajo pri izgradnji grobov.
9. člen
Pred dokončno ureditvijo groba in postavitvijo spomenika
mora najemnik groba pri upravljavcu pokopališča vložiti predlog
za ureditev groba s skico ureditve. V ta namen poda najemnik
vlogo na predpisanem obrazcu, ki je na voljo na sedežu Občine
Straža in na spletni strani občine. Pristojni organ Občine Straža
pregleda predlog za ureditev groba, ga potrdi, zavrne ali poda
predlog za spremembo.
10. člen
Za dokončno ureditev groba poskrbi najemnik na svoje
stroške.
Za pokopališče Drganja sela, Gaj, Zalog in Zavrtnica ter
Vavta vas – stari del velja:
– Ureditev groba se izvede na krajevno običajen način
s postavitvijo okvirja in nagrobnika v mejah groba. Nagrobnik
je lahko pokončen ali ležeč in je lahko izdelan iz naravnega
kamna, lesa ali kovine. Biti mora zasnovan na ustrezni oblikovalni ravni in primerno tehnično izveden. S tem je mišljena
tako oblika nagrobnika kot tudi obdelava površine oziroma vpis
besedila. Grobo se lahko hortikulturno uredi po želji najemnika,
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vendar pa ni dovoljeno saditi dreves, grmovnic ali trajnic, ki
zrastejo v višino več kot 1m.
Za pokopališče Vavta vas – novi del velja:
– Klasični grob ureja najemnik groba na površini
120x90 cm med betonskimi ploščami, neposredno ob nagrobniku. Nagrobnik je lahko iz naravnega kamna, lesa ali kovine,
je pokončen in postavljen na betonski temelj, ki pa ne sme biti
viden. Nagrobnik je lahko visok 60–80 cm, dolg 40–60 cm in
širok 8–15 cm. Postavljanje okvirjev, robnikov ali razmejevalnih
znakov med grobovi (pregrade, živa meja …) ni dovoljeno.
Znotraj betonskih plošč lahko najemnik uredi prostor za odlaganje sveč in/ali cvetja, ali pa ga hortikulturno uredi. Zasaditev
je dovoljena le z rastlinami, ki v višino ne zrastejo več kot 0,50
m in ne segajo preko meja groba. Preostali del groba zunaj
območja betonskih plošč je zatravljen.
– Žarni grob ureja najemnik groba na površini 130x60 cm.
Nagrobna plošča je ležeča, širine 50 cm, dolžine 50 cm in višine
5–10 cm, ter položena pod kotom 10° neposredno nad vkopano
žarno nišo. Postavljanje okvirjev, robnikov ali razmejevalnih znakov med grobovi (pregrade, živa meja, plošče) ni dovoljeno. Levo
in desno od nagrobne plošče je v dimenziji 40x40 cm na betonskih
ploščah predviden prostor za postavljanje sveč in cvetja. Preostali
del groba zunaj območja betonskih plošč je zatravljen.
Zatravljeni del grobov kakor tudi živo mejo, ki ločuje posamezne vrste žarnih grobov, ureja in vzdržuje s strani upravljavca izbrana vzdrževalna služba.
11. člen
Črke oziroma napisi na nagrobnih ploščah so lahko vklesani, izklesani, kovinski ali plastični. Napisi ne smejo biti žaljivi.
Izvedba napisa mora biti natančno razvidna v predlogu za
ureditev groba, kjer mora biti navedeno besedilo napisa in tip
črk ter način njihove obdelave.
Če izvajalec javne službe ugotovi, da najemnik groba ni
ravnal v skladu s pravilnikom, ga pismeno pozove, da stanje
popravi ali odpravi. Če tega ne stori v 30-ih dneh po vročitvi
poziva, upravljavec odstrani nagrobnik na stroške najemnika
in najemnika obvesti, naj nagrobnik prevzame. Če najemnik
groba nagrobnika v 30-ih dneh ne prevzame, upravljavec pokopališča nagrobnik proda, izkupiček od prodaje pa nameni za
vzdrževanje pokopališča.
IV. POLAGANJE CVETJA IN POSTAVLJANJE SVEČ
12. člen
Cvetje se polaga v posodo – vazo, ki mora biti postavljena
na območju groba oziroma znotraj prostora, ki ga vzdržuje najemnik. Vaza je lahko iz naravnega kamna, steklena, kovinska,
plastična ali iz drugega primernega materiala.
13. člen
Sveče se postavljajo in prižigajo na območju groba oziroma
znotraj prostora, ki ga vzdržuje najemnik. Postavitev sveč ne sme
ovirati vzdrževalne službe pri vzdrževanju zatravljenih površin.
V. VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČA IN GROBOV
14. člen
Pokopališče, mrliško vežico, komunalne naprave, parkirne prostore in drugo funkcionalno zemljišče pokopališča ureja
in vzdržuje s strani upravljavca izbrana vzdrževalna služba.
Grobove vzdržujejo najemniki grobov sami ali pa za vzdrževanje pooblasti pristojno službo na stroške najemnika.
15. člen
Celotno območje pokopališča se mora redno vzdrževati.
Pri tem se morajo upoštevati naslednji minimalni normativi:
– praznjenje zabojnika za ostanke sveč: dvakrat mesečno
oziroma po potrebi,
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– praznjenje zabojnika za ostale odpadke: enkrat tedensko oziroma po potrebi,
– košnja trave: petkrat letno oziroma po potrebi,
– obrezovanje žive meje: enkrat letno,
– obrezovanje drevja: enkrat letno,
– škropljenje plevela: po potrebi
– čiščenje poti med grobovi: po potrebi,
– pranje asfaltnih in tlakovanih površin: enkrat letno,
– čiščenje snega na parkirišču in na dostopni poti do mrliške vežice se izvede, ko snežna odeja presega višino 20 cm.
16. člen
Pri izkopu groba je dovoljeno začasno odlaganje zemlje
na sosednje grobove, vendar jih mora izvajalec pogrebne službe zaščititi, da jih ne poškoduje ali umaže. V primeru poškodb
sosednjega groba mora povzročitelj obvestiti najemnika poškodovanega groba v treh dneh po nastali poškodbi. Povzročitelj poškodb mora popraviti poškodbe sosednjega groba v dogovoru z
oškodovancem, najkasneje pa v roku enega meseca. V primeru,
da se sosednji grob samo umaže, ga mora takoj oprati.
VI. ODDAJANJE GROBOV V NAJEM
17. člen
Upravljavec pokopališča odda grob v najem najemniku
ob prijavi pokopa. O najemu skleneta upravljavec pokopališča
in najemnik najemno pogodbo v pisni obliki in v skladu z Odlokom o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju pokopališč
ter o pogrebnih svečanostih v Občini Straža (Uradni list RS,
št. 62/09; v nadaljevanju: Odlok). Grob se odda v najem najmanj za 10 let oziroma najmanj za čas mirovalne dobe.
18. člen
Ob podpisu pogodbe o najemu groba najemnik plača
stroške otvoritve groba, ki vključujejo tudi najemnino za tekoče
koledarsko leto. V naslednjih letih najemnik plačuje najemnino
po računih, ki mu jih izstavi upravljavec pokopališča.
Otvoritev groba in najemnina za grob se zaračunava po
ceniku, ki ga sprejme Občinski svet Občine Straža.
19. člen
Upravljavec pokopališča lahko razveljavi najemno pogodbo v primeru:
– da najemnik ne poravna najemnine v 30 dneh po pismenem opominu, da najemnine ni plačal v zakonitem roku,
– da najemnik ne vzdržuje groba v skladu z določili odloka
in tega pravilnika in je bil na to predhodno pismeno opozorjen.
Šteje se, da grob ni vzdrževan, kadar je tako zanemarjen, da
kvari estetski videz pokopališča ali nagrobna obeležja ogrožajo
varnost obiskovalcev pokopališča.
Po razveljavitvi pogodbe se šteje grob za opuščen in ga
lahko upravljavec po preteku mirovalne dobe odda drugemu
najemniku.
20. člen
Najemnik lahko najemno pogodbo prekine in najemno
pravico prenese na novega najemnika. V ta namen morata
stari najemnik podpisati izjavo o odpovedi pravici do najema
groba, novi najemnik pa izjavo da sprejema obveznosti, ki
nastanejo z najemom. Z novim najemnikom se sklene nova
najemna pogodba.
21. člen
V primeru razveljavitve najemne pogodbe ali v primeru da
najemnik pogodbe ne želi podaljšati, mora najemnik po prekinitvi pogodbe odstraniti z groba vso opremo. Če tega ne stori
v 30-ih dneh po vročitvi poziva, upravljavec odstrani nagrobnik
na stroške najemnika in najemnika obvesti, naj nagrobnik prevzame. Če najemnik groba odstranjene opreme v 30-ih dneh
ne prevzame, upravljavec pokopališča nagrobnik proda, izkupiček od prodaje pa nameni za vzdrževanje pokopališča.
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VII. UPORABA MRLIŠKE VEŽICE
22. člen
Na pokopališču Vavta vas se nahaja mrliška vežica, ki je
na voljo za vse pokopališke okoliše v Občini Straža.
23. člen
Mrliška vežica je za svojce pokojnih in obiskovalce odprta
glede na želje in potrebe svojcev.
Priporočen čas odprtja je:
– v poletnem času: od 9. do 21. ure,
– v zimskem času: od 9. do 19. ure.
24. člen
Naročnik pogreba se z upravljavcem dogovori za čas
uporabe mrliške vežice. Uporaba mrliške vežice je omejena
na največ tri dni.
25. člen
Za uporabo mrliške vežice najemnik plača najemnino po
veljavnem ceniku, ki ga sprejme Občinski svet Občine Straža.
Najemnina se zaračuna dnevno za vsak koledarski dan uporabe, ne glede na to, koliko ur dnevno je najemnik imel vežico
v uporabi.
26. člen
Mrliško vežico se uporablja s pieteto do pokojnika.
Naročnik odgovarja za pravilno uporabo mrliške vežice in
prostorov za svojce v času najema. V primeru poškodovanja
inventarja ali objekta je za poškodbe tudi materialno odgovoren.
V mrliški vežici obiskovalcem ni dovoljeno prižiganje
sveč.
VIII. POGREBNE SVEČANOSTI
27. člen
Pogrebne svečanosti se izvajajo v skladu z določili Odloka. Izvajalec javne službe pogrebne dejavnosti izdela več
možnih načinov izvedbe pogrebnih svečanosti.
IX. POKOPALIŠKE EVIDENCE
28. člen
Upravljavec pokopališč vodi naslednje evidence:
– ureditveni načrt pokopališč,
– kataster pokopališč,
– kataster grobov,
– knjigo pokopov s podatki o umrlih,
– evidenco najemnih pogodb,
– evidenco plačil najemnin.
X. KONČNE DOLOČBE
29. člen
Ta pravilnik mora biti stalno na vpogled na oglasni deski
pokopališča.
30. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35401-2/2010-3
Straža, dne 10. junija 2010
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.
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2795.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o
vrednotenju športnih programov v Občini
Straža

Št.

3. člen
Spremeni se 5. člen pravilnika, tako da glasi:
»Občina na podlagi 7. člena Zakon o športu in Nacionalnega programa športa v RS pripravi Letni program športa
in nato programe sofinancira v skladu z Letnim programom
športa:
I. športna vzgoja otrok in mladine,
II. kakovostni šport,
III. vrhunski šport,
IV. športna rekreacija – rekreativna dejavnost odraslih,
V. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
VI. šport invalidov,
VII. športne prireditve.
Programi in investicije, ki se financirajo ali sofinancirajo iz
katerekoli druge postavke občinskega proračuna, niso predmet
tega pravilnika.«

Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

2796.

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2196/5, k.o. Gorenja Straža, ZKV 1581, cesta
površine 912 m².
II.
Zemljišče iz prejšnjega člena tega sklepa preneha imeti
status javnega dobra in postane lastnina Občine Straža.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00700-12/2010-3
Straža, dne 10. junija 2010
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

5. člen
Spremeni se 8. člen pravilnika tako, da se v drugem stavku spremeni beseda »določi« v »imenuje«.

7. člen
Spremeni se 12. členu pravilnika tako, da se glasi:
»Opredeljena namenska sredstva se razdelijo in porabijo
v celoti na podlagi izvedenega javnega razpisa. Če se po vrednotenju prijavljenih programov ugotovi, da na posameznem
področju ostanejo sredstva, lahko ostanek župan z aneksom
prerazporedi sorazmerno med vse prijavljene kandidate«.
8. člen
Spremeni se 15. člen pravilnika tako, da se v prvem
odstavku črta besedilo »ki jih nato obravnava občinski svet v
okviru poročila o realizaciji letnega programa športa ob zaključnem računu.«

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/0715, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09,
14/10 Odl. US: U-I-267/09-19), 23. člena Zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS,
111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46,
126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09) in 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08) je Občinski
svet Občine Straža na 27. redni seji dne 10. 6. 2010 sprejel

4. člen
Spremeni se 6. člen pravilnika prvega odstavka druga
vrstica tako da se za besedo »leto« doda besedilo; »in letnega
programa športa« ter v zadnji vrstici za besedo »sofinanciranja« doda beseda »programov«.

6. člen
Spremeni se 9. člen pravilnika tako, da se v prvi vrstici
spremni besedilo »občinska uprava« in se ga nadomesti z
besedo »komisija«.

7669

Št. 621-2/2010-9
Straža, dne 10. junija 2010

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o vrednotenju športnih
programov v Občini Straža

2. člen
Spremeni se drugi odstavek 4. člena pravilnika, tako da
se glasi:
»Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi
pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa športa«.

Stran

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

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98
in 27/02), določil Nacionalnega programa športa v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00 – popr.) in 6. člena
Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08) je Občinski svet Občine Straža na 27. seji dne 10. 6. 2010 sprejel

1. člen
V 2. členu pravilnika se črta zadnja alineja: »načrtuje,
gradi, posodablja in vzdržuje športne objekte«.
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2797.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Straža

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08) in 16. člena Statuta Občine
Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 7/08) je Občinski svet Občine
Straža na 27. seji dne 10. 6. 2010 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Straža

ža,

1.
V Občinsko volilno komisijo Občine Straža se imenuje:
za predsednika: Roman Pulko, Pod vinogradi 2, 8351 Stra-

za namestnico predsednika: Urška Jordan, Maistrova 15,
8000 Novo mesto,

Stran
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Št.
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za članico: Petra Dular, Vavta vas 12, 8351 Straža,
za namestnico članice: Lucija Brdnik, Gradiška ulica 32,
8351 Straža,
za članico: Anamarija Taljat, Resa 35, 8351 Straža,
za namestnico članice: Vesna Jerič, Ob Krki 14, 8351
Straža,
za člana: Marjan Gašperšič, Podgora 23, 8351 Straža,
za namestnika člana: Borut Kulovec, Pod vinogradi 1,
8351 Straža.
2.
Sedež volilne komisije je v Straži, Ulica talcev 9.
3.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 040-1/2010-11
Straža, dne 10. junija 2010
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

ŠMARJEŠKE TOPLICE
2798.

Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice
(Uradni list RS, št. 21/07) je Občinski svet Občine Šmarješke
Toplice na 30. redni seji dne 26. 1. 2010 sprejel

SKLEP
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
I.
Vzpostavi se status javnega dobra na nepremičnini, parceli št. 1077/5, pot v izmeri 505 m2, k.o. Žaloviče.
II.
Nepremičnina iz I. točke tega sklepa se odpiše od obstoječega zemljiškoknjižnega vložka in se vpiše v nov zemljiškoknjižni vložek iste k.o., kjer se vknjiži lastninska pravica na
ime Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke
Toplice, matična številka 2241161, z zaznambo, da je nepremičnina grajeno javno dobro.

Uradni list Republike Slovenije
43. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list. RS, št. 39/06
– uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US:
U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt,
57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09) in 35. člena Statuta Občine
Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) županja
Občine Šmarješke Toplice objavlja

JAVNO NAZNANILO
o 2. javni razgrnitvi in javni obravnavi
dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega
načrta Občine Šmarješke Toplice
in okoljskega poročila
1. Kraj in čas javne razgrnitve ter spletni naslov razgrnitve
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Šmarješke Toplice (v nadaljevanju:
OPN) in okoljskega poročila bo potekala od vključno 30. junija
2010 do vključno 31. julija 2010, v prostorih Občine Šmarješke
Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice, ob delavnikih v
času uradnih ur občinske uprave. Na spletnem naslovu www.
smarjeske-toplice.si bo dostopna elektronska oblika dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta.
2. Kraj in čas javne obravnave
Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN in okoljskega poročila bo potekala na naslednji lokaciji:
Lokacija
Čas
Bela dvorana Term v Šmarjeških 2. julij 2010, ob 17.00 uri
Toplicah, Šmarješke Toplice 100,
8220 Šmarješke Toplice
Javno obravnavo bo vodila pristojna služba občinske
uprave skupaj z izdelovalci OPN in okoljskega poročila.
3. Način podajanja mnenj in pripomb javnosti ter rok
za njihovo posredovanje
Javnost bo lahko podala mnenja in pripombe na dopolnjen osnutek OPN in okoljsko poročilo v pisni obliki, ki jih pošlje na naslov: Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220
Šmarješke Toplice, z oznako »Javna razgrnitev OPN – pripombe«. Pripombe in mnenja se lahko pošljejo po elektronski
pošti na naslov: info@smarjeske-toplice.si, in sicer na obrazcu,
ki bo dosegljiv na spletni strani Občine Šmarješke Toplice:
www.smarjeske-toplice.si.
Pripombe in mnenja bo možno podati samo v času trajanja javne razgrnitve.
Št. 350-0002/2008-65
Šmarjeta, dne 15. junija 2010
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2010-37
Šmarjeta, dne 11. junija 2010
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

2799.

Javno naznanilo o 2. javni razgrnitvi in javni
obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega
prostorskega načrta Občine Šmarješke Toplice
in okoljskega poročila

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09),

TABOR
2800.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine
Tabor

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, spremembe: Uradni list RS, št. 6/94 Odl. US:
U-I-13/94-65, 45/94 Odl. US: U-I-144/94-18, 57/94, 14/95, 20/95
Odl. US: U-I-285/94-105, 63/95, 73/95 Odl. US: U-I-304/94-9,
9/96 Odl. US: U-I-264/95-7, 39/96 Odl. US: U-I-274-95,
44/96 Odl. US: U-I-98/95, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 Odl.
US: U-I-39/95, 74/98, 12/99 Skl. US: U-I-4/99 (16/99 popr.),
36/99 Odl. US: U-I-313/96, 59/99 Odl. US: U-I-4/99, 70/00,
94/00 Skl. US: U-I-305-98-14, 100/00 Skl. US: U-I-186/00-10,

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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28/01 Odl. US: U-I-416/98-38, 87/01 – ZSam-1, 16/02 Skl. US:
U-I-33/02-7, 51/02 – ZLS-L, 108/03 Odl. US: U-I-186/00-21,
77/04 Odl. US: U-I-111/04-21, 72/05, 100/05 – UPB1, 21/06
Odl. US: U-I-2/06-22, 14/07 – ZSPDPO, 60/07, 94/07 – UPB2,
27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08
Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19)
je Občinski svet Občine Tabor na 8. dopisni seji dne 18. 6.
2010 sprejel

3. člen
Za volitve župana je volilna enota območje celotne Občine
Tabor.

SPREMEMBE
IN DOPOLNITVE STATUTA
Občine Tabor

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in se uporablja za izvedbo lokalnih
volitev v Občini Tabor.

4. člen
S sprejemom tega odloka preneha veljati odlok o določitvi
volilnih enot v novoustanovljeni Občini Tabor (Uradni list RS,
št. 77/02).

1. člen
V Statutu Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06) se
spremeni drugi odstavek 13. člena tako, da glasi:
»Občinski svet šteje 8 članov.«

Št. 03201-Ir27/2010
Tabor, dne 24. maja 2010
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.

1. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Občine Tabor začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

TIŠINA

Št. 011/10-1/1
Tabor, dne 18. junija 2010
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.

2801.

Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Tabor

2802.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09), 29. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 –
ZSPDPO, 109/08, 49/09) in 16. člena Statuta Občine Tišina
(Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na
23. redni seji dne 17. 6. 2010 sprejel

Na podlagi 2. člena Zakona o ustanovitvi občin ter o
določitvi njihovih območij (ZUODNO-UPB1) (Uradni list RS,
št. 108/06) ter 13. in 28. člena Statuta Občine Tabor (Uradni
list RS, št. 120/06) je Občinski svet Občine Tabor na 27. redni
seji dne 24. 5. 2010 sprejel

ODLOK
o določitvi volilnih enot v Občini Tabor
1. člen
Občinski svet Občine Tabor s tem odlokom določa volilne
enote za volitve članov občinskega sveta in volitev župana v
Občini Tabor. Območje občine obsega Občino Tabor, kot določa Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
(ZUODNO-UPB 1) (Uradni list RS, št. 108/06).
2. člen
Za volitve članov občinskega sveta se določi 7 volilnih
enot v katerih se skupno voli 8 članov občinskega sveta.
1. volilna enota obsega območje naselja Tabor v kateri se
volita 2 člana občinskega sveta.
2. volilna enota obsega območje naselja Ojstriška vas v
kateri se voli 1 član občinskega sveta.
3. volilna enota obsega območje naselja Kapla v kateri se
voli 1 član občinskega sveta.
4. volilna enota obsega območje naselja Pondor v kateri
se voli 1 član občinskega sveta.
5. volilna enota obsega območje naselja Miklavž pri Taboru v kateri se voli 1 član občinskega sveta.
6. volilna enota obsega območje naselja Loke v kateri se
voli 1 član občinskega sveta.
7. volilna enota obsega območje naselja Črni Vrh v kateri
se voli 1 član občinskega sveta.
Sedež volilnih enot je v Taboru.

Odlok o rebalansu II proračuna Občine Tišina
za leto 2010

ODLOK
o rebalansu II proračuna Občine Tišina
za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2010 (Uradni list RS, št. 18/09, 30/10) se 2. člen spremeni tako, da se
glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov. Splošni
del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih
zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

I.
70

71

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
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

v evrih
Proračun
leta 2010
4,231.993
2,774.246
2,459.313
2,285.816
80.518
92.980
0
314.933
67.199
776
144
140.313
106.501

Stran

7672 /

72

KAPITALSKI PRIHODKI
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74

15.900

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

721 Prihodki od prodaje zalog

0

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
73
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15.900

PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

731 Prejete donacije iz tujine

0

TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

1,441.846
232.561

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

1,209.285

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

4,270.372

40

TEKOČI ODHODKI

1,267.399

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
41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

367.751
55.909
726.620
13.080
104.039
1,009.348
2.500
690.710
93.458
222.680

414 Tekoči transferi v tujino

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

1,909.650

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1,909.650

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

83.975

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

64.708

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

19.267
–38.379

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

5.314

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

5.314

0

5.314
0
0
0
83.123
83.123
83.123
–83.123

–116.188

116.188

2. člen
V Odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2010 se
5. člen spremeni, tako, da se glasi:
»Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. Prihodki požarne takse, ki se uporabljajo za namene
določene z zakonom o varstvu pred požarom;
2. Okoljska dajatev za obremenjevanje vode, ki se uporablja za namene po uredbi o okoljski dajatvi za onesneževanje okolja zaradi odpadnih voda v skladu z odločbo
ministrstva za okolje in prostor (evidentirana v okviru kontov
skupine 2400);
3. Omrežnina za kanalizacijo in čistilne naprave, se uporablja za investicijsko vzdrževanje kanalizacije in čistilnih naprav (javna infrasruktura);
4. Drugi namenski prihodki proračuna.«
3. člen
V Odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2010 se prvi
stavek prvega odstavka 9. člena spremeni tako, da se glasi:
»Proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč se za leto 2010 dodatno oblikuje v skupni višini
21.507,72 EUR.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

750 Prejeta vračila danih posojil

260

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
X.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. 2009
9009 Splošni sklad za drugo

Št. 007-0021/2010-1
Tišina, dne 18. junija 2010
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

5.054

V.

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

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

2803.

Odlok o plakatiranju v času volitev
in referenduma v Občini Tišina

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) in 16. člena Statuta Občine
Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina
na 23. redni seji dne 17. 6. 2010 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o plakatiranju v času volitev in referenduma
v Občini Tišina
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določajo vrste plakatnih mest, način
uporabe plakatnih mest, plakatiranje zunaj plakatnih mest ter
postavljanje stojnic in transparentov v času volilne kampanje
na območju Občine Tišina za volitve poslancev državnega
zbora, poslancev v evropski parlament, predsednika republike,
župana in članov občinskega sveta.
Določbe tega odloka se smiselno uporabljajo tudi za
izvedbo kampanje za referendum.
2. PLAKATNA MESTA
2. člen
Občina Tišina (v nadaljevanju: Občina) mora vsem organizatorjem volilne kampanje (v nadaljevanju: organizator)
zagotoviti brezplačna plakatna mesta za osnovno informiranje
volivcev v občini o listi kandidatov oziroma kandidatu.
Občina lahko zagotovi dodatna plakatna mesta pod določenimi pogoji in proti plačilu.
Organizatorji lahko izvajajo plakatiranje zunaj plakatnih
mest ob upoštevanju pogojev iz 11. člena tega odloka.
3. člen
Za čas volilne in referendumske kampanje je na območju
Občine dovoljeno brezplačno plakatiranje na vseh javnih plakatnih mestih v lasti občine.
Vsak organizator lahko namesti po en plakat v velikosti
A2 na vsako plakatno mesto.
Plakate namešča vsak organizator sam.
Pri nameščanju plakatov je potrebno spoštovati določila
zakona o volilni in referendumski kampanji.
4. člen
V primeru izkazanega interesa organizatorjev občina lahko določi dodatna plakatna mesta, ki so organizatorjem na
razpolago le pod določenimi pogoji in proti plačilu.
3. POSTOPEK RAZDELITVE BEZPLAČNIH
IN DODATNIH PLAKATNIH MEST
5. člen
Občina mora najkasneje šestdeset dni pred dnem glasovanja na volitvah oziroma petindvajset dni pred dnem glasovanja na referendumu javno objaviti pogoje za pridobitev pravice
do uporabe plakatnih mest.
6. člen
Pri razdelitvi brezplačnih plakatnih mest se upošteva
načelo enakopravnosti pri nameščanju plakatov na plakatna
mesta, ne glede na to, kako veliko stranko oziroma listo predstavlja posamezen organizator.
7. člen
Pri dodeljevanju dodatnih plakatnih mest mora Občina
upoštevati načelo enakopravnosti med organizatorji, ki so izkazali interes po dodatnih plakatnih mestih.
4. PLAKATIRANJE ZUNAJ PLAKATNIH MEST
8. člen
Plakatiranje zunaj plakatnih mest je dovoljeno s pisnim
soglasjem lastnika oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb,
drugih objektov in zemljišč.
Kadar organizator volilne kampanje plakatira zunaj plakatnih mest brez soglasja iz prejšnjega odstavka, lastnik oziroma
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upravljavec pozove organizatorja, da plakate nemudoma odstrani, sicer jih odstrani lastnik oziroma upravljavec na stroške
organizatorja.
Za nameščanje plakatov iz prvega odstavka tega člena ni
dovoljeno predpisovati posebnega dovoljenja in zaračunavati
občinske takse.
Plakati zunaj plakatnih mest se med seboj ne smejo prekrivati in morajo biti oddaljeni eden od drugega najmanj 5 m.
Namestitev in odstranitev plakatnih mest zunaj obstoječih
plakatnih mest izvede organizator na lastne stroške.
5. POSTAVITEV STOJNIC IN TRANPARENTOV
9. člen
Stojnice na lastne stroške postavijo in odstranijo organizatorji volilne kampanje. Pogoji za postavitev stojnice:
– soglasje lastnika zemljišča,
– da je za stojnico dovolj prostora in
– da ne ovira prometa.
10. člen
Nameščanje transparentov je dovoljeno:
– na javnih drogovih, namenjenih za napeljavo transparentov preko ceste,
– na javnih površinah kot mali samostojno stoječi panoji
(do vključno 2 m2),
– na javnih površinah kot veliki samostojno stoječi panoji
(nad 2 m2n – veleplakat),
– na ostalih površinah s soglasjem lastnikov oziroma
upravljavcev objekta ali zemljišč.
Nameščanje transparentov je na javnih površinah dovoljeno s soglasjem občine.
11. člen
Prelepljenje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev
volilne kampanje je prepovedano.
Nepravilno nameščeni plakati, stojnice in transparenti se
odstranijo na stroške organizatorja nepravilno nameščenega
plakata, stojnice in transparenta.
V času volilnega molka je prepovedano lepiti in nameščati
nove plakate, postavljanje stojnic in transparentov.
12. člen
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v
15 dneh po glasovanju poskrbeti za odstranitev svojih plakatov
in drugih oglaševalskih vsebin.
Medobčinska inšpekcija in redar lahko po poteku roka
iz prejšnjega odstavka odredi odstranitev plakatov na stroške organizatorja volilne kampanje in izreče globo v skladu s
16. členom tega odloka. Pritožba zoper odločbo o odstranitvi
plakatov ne zadrži njene izvršitve.
6. NADZOR
13. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja Medobčinska inšpekcija in redarstvo.
7. KAZENSKE DOLOČBE
14. člen
Z globo 700 € se kaznuje za prekršek organizator volilne
kampanje, ki:
– preleplja ali uničuje plakate, stojnice in transparente
drugega organizatorja volilne kampanje,
– plakatira, postavlja stojnice in transparente v času volilnega molka,
– ne odstrani plakatov in drugih volilnih oglaševalskih
vsebin najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja.
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Z globo 150 € se kaznuje odgovorna oseba organizatorja
volilne kampanje, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo 150 € se kaznuje za prekršek posameznik, ki trga
ali kakorkoli drugače uničuje plakate, stojnice ali transparente,
ki so bili nameščeni v skladu z določbami tega odloka, ali lepi
in namešča nove plakate v času volilnega molka.
8. KONČNI DOLOČBI
15. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o pogojih
za plakatiranje v času volilne kampanje v Občini Tišina (Uradni
list RS, št. 84/06).
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-0025/2010-1
Tišina, dne 18. junija 2010
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

2804.

Uradni list Republike Slovenije
2805.

Na podlagi 6. in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni
list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 23. redni
seji dne 17. 6. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prazniku
Občine Tišina
1. člen
V Odloku o prazniku Občine Tišina (Uradni list RS, št. 10/01)
se spremeni besedilo 2. člena, in sicer tako, da glasi:
»Občinski praznik Občine Tišina je 8. 9., praznuje pa se
praviloma prvi vikend v septembru, razen, če občinski svet s
sklepom ne določi drugače.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-0023/2010-1
Tišina, dne 18. junija 2010
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

Odlok o porabi koncesijske dajatve za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi
in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08)
je Občinski svet Občine Tišina na 23. redni seji dne 17. 6. 2010
sprejel

ODLOK
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo
Splošna določba
1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih je občina
prejela na podlagi petega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in
lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08).
Namenska poraba sredstev
2. člen
Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov
varstva in vlaganja v naravne vire v občini (čistilne akcije,
vzdrževanje grmišč, gozdnih jasli, mokrišč in remiz za malo
divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje
kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja,
postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež).

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
prazniku Občine Tišina

2806.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev
in nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov ter
o povračilih stroškov

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list
RS, št. 38/07) in v skladu z Zakonom o funkcionarjih v državnih
organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93
in 18/94) je Občinski svet Občine Tišina na 23. redni seji dne
17. 6. 2010 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta
ter članov drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov

3. člen
Sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi postopka
javnega naročanja v skladu z Zakonom o javnem naročanju
(Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10).

1. člen
V Pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 67/99,
119/05, 9/07, 52/07 in 34/08) se spremeni besedilo zadnjega
odstavka 10. člena, in sicer tako, da glasi:
»Predsednikom vaških odborov pripada letna nagrada v
višini 100 EUR bruto, članom vaških odborov pa pripada letna
nagrada v višini 67 EUR bruto.«

4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 007-0022/2010-1
Tišina, dne 18. junija 2010
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

Št. 007-0024/2010-1
Tišina, dne 18. junija 2010
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

Uradni list Republike Slovenije
2807.

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Tišina
1. člen
S tem sklepom se določajo upravičenci in kriteriji za delno
povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini
Tišina – za volitve v občinski svet in volitve župana.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo
preseči 0,35 € na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 0,20 € na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če
pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje
za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo
še za 0,12 € na posameznega volilnega upravičenca v občini.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane
občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za svetnike občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne
kampanje v višini 0,30 € za dobljen glas, pri čemer skupni znesek
povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev,
razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župane, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 € za
vsak dobljen glas.
Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena
do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu
in računskemu sodišču.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali
za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne
kampanje iz občinskega proračuna najkasneje v roku 30 dni po
predložitvi dokončnega poročila računskemu sodišču in občinskemu svetu ter zagotovitvi sredstev v občinskem proračunu.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0028/2010-1
Tišina, dne 18. junija 2010
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Tišina

Na podlagi 33. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 ZLV-UPB3 in 45/08) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet
Občine Tišina na 23. redni seji dne 17. 6. 2010 sprejel
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SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Tišina

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Tišina

Na podlagi 23. in 28 člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) in 16. člena Statuta
Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine
Tišina na 23. redni seji dne 17. 6. 2010 sprejel

2808.

Št.

1. člen
V Občinsko volilno komisijo Občine Tišina se imenujejo:
– SIMONA VINKOVIČ ŠKALIČ, Gradišče 68a – predsednica,
– ALENKA MESARIĆ, Tropovci, Kolesarska ul. 86 – namestnica predsednice,
– DEJAN GOMBOC, Tropovci, Kolesarska ul. 69 – član,
– BORUT HORVAT, Tišina 3h – namestnik,
– MARJAN GOMBOC, Rankovci 39 – član,
– CVETKA NJIVAR, Tišina 70a – namestnica,
– IVAN JANKO GOSAK, Tišina 31c – član,
– DUŠAN ANŽELJ, Tropovci, Šolska ul. 16 – namestnik.

leta.

2. člen
Mandatna doba članov občinske volilne komisije traja štiri

3. člen
Naloge občinske volilne komisije so, da:
– skrbi za zakonitost volitev v občinski svet;
– potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov
in sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov;
– določa volišča;
– imenuje volilne odbore;
– ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani
občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev;
– opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z
volitvami;
– opravlja druge naloge, ki jih določa Zakon o lokalnih
volitvah.
4. člen
Sedež občinske volilne komisije je na sedežu Občine Tišina, Tišina 4.
5. člen
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha mandat dosedanji sestavi občinske volilne komisije (Uradni list RS, št. 84/06).
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0026/2010-1
Tišina, dne 18. junija 2010
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

2809.

Sklep o imenovanju posebne Občinske volilne
komisije Občine Tišina

Na podlagi 33 in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 ZLV-UPB3 in 45/08) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet
Občine Tišina na 23. redni seji dne 17. 6. 2010 sprejel

SKLEP
o imenovanju posebne Občinske volilne
komisije Občine Tišina
1. člen
V posebno Občinsko volilno komisijo Občine Tišina za
volitve člana občinskega sveta – pripadnika romske skupnosti
se imenujejo:

Stran
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– TIBOR CIGUT, Kardoševa ul. 8, M. Sobota – predse– SIMON ŠIFTAR, Petanjci 7 – namestnik predsednika
– ZLATKO HAHN, Vanča vas 78 – član
– VLADIMIR IVANIČ, Murski Črnci 40 – namestnik
– SAMANTA BARANJA, Vanča vas 76 – članica
– DOMINIK GRAH, Tišina 3i – namestnik
– BORIS BANFI, Tišina 26a – član
– ANETA ULAGA, Vanča vas 66 – namestnica.

2. člen
Mandatna doba članov posebne občinske volilne komisije
za volitev člana občinskega sveta – pripadnika romske skupnosti
traja štiri leta.
3. člen
Naloge posebne Občinske volilne komisije za volitve člana
občinskega sveta – pripadnika romske skupnosti so, da:
– skrbi za zakonitost volitev v občinski svet;
– potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov
in sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov;
– določa volišča;
– imenuje volilne odbore;
– ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani
občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev;
– opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z
volitvami;
– opravlja druge naloge, ki jih določa Zakon o lokalnih
volitvah.
4. člen
Sedež posebne občinske volilne komisije je na sedežu
Občine Tišina, Tišina 4.
5. člen
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha mandat dosedanji sestavi občinske volilne komisije (Uradni list RS, št. 84/06).
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0027/2010-1
Tišina, dne 18. junija 2010
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

2810.

Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa
o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra,
enota Tišina

Na podlagi 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05, 25/08 in 36/10), 19. in 68. člena Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca in
16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 23. redni seji dne 17. 6. 2010 sprejel

SKLEP
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi
ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina
1. člen
V Sklepu o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota
Tišina (Uradni list RS, št. 81/09) se spremeni 3. člen, in sicer
tako, da glasi

Uradni list Republike Slovenije
»V skladu z 19. in 68. členom Pravilnika o normativih in
minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Občina
Tišina pri izvajanju dnevnih programov v Vrtcu Lavra, enota Tišina,
določa glede na omejene prostorske zmogljivosti kot maksimalni
normativ v I. starostno kombiniranem oddelku 15 otrok na oddelek
in v II. starostno kombiniranem oddelku 16 otrok na oddelek.
Občina Tišina bo Vrtcu Lavra, enota Tišina v odobrenih
oddelkih zagotavljala finančna sredstva v višini razlike do polne
cene programa, ki ga plačujejo starši, po dejanskem številu
vpisanih otrok v oddelku.«
2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2010 dalje.
Št. 007-0029/2010-1
Tišina, dne 18. junija 2010
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

ZAVRČ
2811.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
»Osnovna šola Cirkulane - Zavrč«

Na podlagi 46. 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 na podlagi
16. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 1/07 in 5/08) in na podlagi 15. člena Statuta Občine
Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99 in 98/04) je Občinski svet Občine Cirkulane na 28. redni seji dne 22. 4. 2010 in Občinski svet
Občine Zavrč na 33. redni seji dne 25. 3. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola
Cirkulane - Zavrč«
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cirkulane - Zavrč (Uradni list RS,
št. 42/02, 14/03, 96/04 in 91/08) se v šestnajstem členu drugi
odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda šteje trinajst članov, ki jih sestavljajo:
– štirje predstavniki ustanovitelja, in sicer: dva predstavnika iz Občine Cirkulane in dva predstavnika iz Občine Zavrč,
– pet predstavnikov delavcev zavoda in
– štirje predstavniki staršev, in sicer: dva predstavnika iz
Občine Cirkulane in dva predstavnika iz občine Zavrč.«
2. člen
Ta odlok začne veljati, ko ga v enakem besedilu sprejmeta
občinska sveta občin ustanoviteljic. Odlok se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-13/2010
Cirkulane, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Cirkulane
Janez Jurgec l.r.
Št. 007-1/2008-008
Zavrč, dne 25. marca 2010
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.

Uradni list Republike Slovenije

VLADA
2812.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto
2010

Na podlagi 10., 11. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi
ukrepov kmetijske politike za leto 2010
1. člen
V Uredbi o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2010
(Uradni list RS, št. 17/10) se v prvem odstavku 1. člena deseta
alinea spremeni tako, da se glasi:
»– Uredbe Komisije (ES) št. 1122/2009 z dne 30. novembra 2009 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 73/2009 v zvezi z navzkrižno skladnostjo, modulacijo ter
integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom v okviru
shem neposrednih podpor za kmete, določenih za navedeno uredbo, ter za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007
v zvezi z navzkrižno skladnostjo v okviru sheme podpore, določene za sektor vina (UL L št. 316 z dne 2. 12. 2009, str. 65), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 146/2010 z dne
23. februarja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1122/2009 o
podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009
v zvezi z navzkrižno skladnostjo, modulacijo ter integriranim
administrativnim in kontrolnim sistemom v okviru shem neposrednih podpor za kmete, določenih za navedeno uredbo, ter
za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi z navzkrižno skladnostjo v okviru sheme podpore, določene za
sektor vina (UL L št. 47 z dne 24. 2. 2010, str. 1), (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1122/2009/ES).«.
2. člen
V 2. členu se v točki o) besedilo »Uredbe 1120/2009/ES«
nadomesti z besedilom »Uredbe 1122/2009/ES«.
V točki p) se besedilo »Uredbe 1120/2009/ES« nadomesti
z besedilom »Uredbe 1122/2009/ES«.
V točki r) se besedilo »Uredbe 1120/2009/ES« nadomesti
z besedilom »Uredbe 1122/2009/ES«.
3. člen
V četrtem odstavku 11. člena se točka e) spremeni tako,
da se glasi:
»e) zahtevek za dodatno plačilo za mleko za gorsko višinska in strma kmetijska gospodarstva za leto 2010 ter zahtevek
za izplačilo plačilnih pravic z vsemi dodatki za leto 2010 iz
obrazca »Zahtevek za dodelitev dodatkov za ovce in koze, za
hmeljišča in za ohranitev živinoreje na kmetijskem gospodarstvu s travinjem ter dodatno plačilo za mleko za gorsko višinska
in strma kmetijska gospodarstva za leto 2010 ter zahtevek za
izplačilo plačilnih pravic z vsemi dodatki za leto 2010«;«.
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»(2) Umik zahtevka za pomoč ni dovoljen za površino,
za katero je nosilec kmetijskega gospodarstva vložil predlog
za spremembo podatkov v evidenci dejanske rabe kmetijskih
in gozdnih zemljišč v skladu s predpisom, ki ureja RKG, in je
bil ta predlog delno ali v celoti zavrnjen, od datuma, ko je bila
sprememba zaradi zavrnjene površine vpisana v RKG.«.
6. člen
V prvem odstavku 38. člena se črta besedilo »za posamezno skupino rastlin«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če je na posameznem GERK-u oziroma kmetijski
parceli, prijavljeni na zbirni vlogi, ugotovljena površina manjša
od površine, določene v prvem odstavku 7. člena te uredbe, se
zavrne celotna prijavljena površina na tej kmetijski parceli. Če je
na posameznem GERK-u oziroma kmetijski parceli, prijavljeni na
zbirni vlogi, ugotovljena površina znotraj posameznega GERK-a,
ki bi v skladu z določbami predpisa, ki ureja RKG, morala tvoriti
svoj GERK, manjša od površine, določene v prvem odstavku
7. člena te uredbe, se zavrne ugotovljena površina, ki bi morala
tvoriti svoj GERK. Za tako zavrnjeno površino se uporabijo znižanja in izključitve iz 58. člena Uredbe 1122/2009/ES.«.
Za devetim odstavkom se doda novi deseti odstavek, ki
se glasi:
»(10) Ne glede na določbe četrtega odstavka tega člena
se v primeru, ko kontrolor na kraju samem znotraj posameznega GERK-a ugotovi in izloči mostiček, kot je opredeljen v
predpisu, ki ureja RKG, in na ta način razdeli GERK na dva
ali več ločenih delov in je ugotovljena površina posameznega
tako nastalega dela manjša od površine, določene v prvem
odstavku 7. člena te uredbe, se ta površina zavrne in se ne
šteje kot prijavljena površina ter se zanjo ne uporabijo znižanja
in izključitve iz 58. člena Uredbe 1122/2009/ES.«.
7. člen
Za Prilogo 1 se pred naslovom obrazca »A – Izjave nosilca kmetijskega gospodarstva« doda naslov »Priloga 2: Obrazci
in šifranti«.
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-13/2010
Ljubljana, dne 24. junija 2010
EVA 2010-2311-0148
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

2813.

Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe
o določitvi davčnih uradov Davčne uprave
Republike Slovenije

4. člen
V 12. členu se na začetku prvega odstavka doda oznaka
»(1)«, za prvim odstavkom pa se doda novi drugi odstavek, ki
se glasi:
»(2) Nosilci kmetijskih gospodarstev vložijo zahtevke za
dodelitev dodatkov za ovce in koze, za hmeljišča in za ohranitev živinoreje na kmetijskem gospodarstvu s travinjem hkrati
z zbirno vlogo na obrazcu iz točke e) četrtega odstavka prejšnjega člena.«.

Na podlagi petega odstavka 9. člena Zakona o davčni
službi (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo in
40/09) izdaja Vlada Republike Slovenije

5. člen
V 16. členu se na začetku prvega odstavka doda oznaka
»(1)«, za prvim odstavkom pa se doda novi drugi odstavek, ki
se glasi:

1. člen
V Uredbi o določitvi davčnih uradov Davčne uprave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 142/04, 4/05, 120/05 in
63/08) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:

UREDBO
o spremembi in dopolnitvah Uredbe o določitvi
davčnih uradov Davčne uprave Republike
Slovenije
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»1. člen
Ta uredba določa davčne urade Davčne uprave Republike
Slovenije in njihove sedeže, opredeljuje obseg njihovih območij
po upravnih enotah, pristojnost davčnih uradov za odločanje o
zahtevkih za vračilo preveč odtegnjenega in plačanega davka
od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov po
383.d členu Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS,
št. 117/06, 24/08 – ZDDKIS, 125/08, 20/09 – ZDoh-2D, 110/09,
1/10 – popr. in 43/10; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2) ter pristojnost Posebnega davčnega urada.«.
2. člen
Za 3. členom se doda novi 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
Za odločanje o zahtevkih za vračilo preveč odtegnjenega
in plačanega davka od dohodkov iz nematerializiranih finančnih
instrumentov po 383.d členu ZDavP-2 na prvi stopnji je krajevno pristojen davčni urad, pri katerem je plačnik davka vpisan
v davčni register.«.
3. člen
V 4. členu se doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»Posebni davčni urad odloča o zahtevkih za vračilo preveč odtegnjenega in plačanega davka od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov po 383.d členu ZDavP-2,
ki ga je izračunal, odtegnil in plačal plačnik davka iz prvega
oziroma drugega odstavka tega člena.«.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
V drugem odstavku 5. člena se besedilo druge alinee
spremeni tako, da se glasi:
»– nadomestila plače, ki izhaja iz zavarovanja za starševsko varstvo,«.
Tretja alinea drugega odstavka se spremeni tako, da se
glasi:
»– nadomestila zaradi bolezni, poškodbe ali nege in
spremstva družinskega člana od 31. delovnega dne zadržanosti od dela, razen v primeru iz drugega stavka 37. člena
te uredbe. Nadomestilo pripada za delovne dneve oziroma
delovne ure, ko je zadržan od dela, kot tudi za praznične in
druge dela proste dneve, določene s predpisi v Republiki
Sloveniji.«.
Tretja alinea tretjega odstavka se spremeni tako, da se
glasi:
»– v času dela v tujini, kadar izraba letnega dopusta v
tujini presega sorazmerni del letnega dopusta v posameznem
koledarskem letu glede na čas dela v tujini v tem koledarskem
letu.«.
3. člen
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Plača za delo v tujini se začne obračunavati z dnem
razporeditve oziroma z dnem začetka opravljanja dela v tujini
in preneha z dnem prenehanja razporeditve oziroma z dnem
zaključka opravljanja dela v tujini.«.

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah
in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo
v tujini

4. člen
Drugi in tretji odstavek 7. člena se spremenita tako, da
se glasita:
»(2) Osnova za izračun plače za delo v tujini iz prejšnjega
odstavka tega člena se pomnoži z indeksi življenjskih stroškov,
ki so določeni v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe. Zmnožek
predstavlja osnovno plačo za delo v tujini.
(3) Indeks življenjskih stroškov za posamezni kraj iz priloge 2 temelji na indeksu življenjskih stroškov, ki jih za posamezni
kraj določi Organizacija združenih narodov. V kolikor za posamezni kraj iz priloge 2 ne obstaja indeks življenjskih stroškov
Organizacije združenih narodov, se indeks za tak kraj določi
na osnovi metodologije, ki jo uporablja OZN. Za vse kraje v
določeni državi, za katere indeks ni določen v prilogi 2, velja
indeks, ki je za 5% nižji od indeksa za glavno mesto določene
države.«.
Doda se novi četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Spremembo preglednice indeksov življenjskih stroškov, ki so določeni v prilogi 2 te uredbe, in spremembo preglednice limitov za povračilo stroškov nastanitve javnega uslužbenca za delo v tujini, ki so določeni v prilogi 3, ki je sestavni
del te uredbe, sprejme vlada na predlog ministra za zunanje zadeve najmanj enkrat na leto. V primeru, da je javni uslužbenec
napoten v državo, za katero v prilogi 2 ni ustreznega indeksa,
ki bi omogočal izračun plače, se plača do dopolnitve priloge 2
z ustreznim indeksom obračunava na osnovi najprimernejšega
nižjega indeksa glede na predvideno višino življenjskih stroškov, ob objavi indeksa pa se opravi poračun.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek in se
spremeni tako, da se glasi:
»(6) Plača za delo v tujini se izračunava in izplačuje praviloma v valuti euro, razen v primeru, ko izplačilo v drugi valuti
za posamezno državo s sklepom drugače določi minister, ki je
pristojen za javnega uslužbenca.«.

1. člen
V Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 – popr. in
23/09) se v 2. členu za besedilom: »(v nadaljnjem besedilu:
predstavništva)« dodata vejica in besedilo, ki se glasi: »javnih
uslužbencev, ki so napoteni v mednarodne civilne misije in
mednarodne organizacije«.

5. člen
V prvi alinei 9. člena se besedilo »100 eurov« nadomesti
z besedilom »100,20 eura«.
V drugi alinei se besedilo »200 eurov« nadomesti z besedilom »200,40 eura«.
V tretji alinei se besedilo »400 eurov« nadomesti z besedilom »400,80 eura«.

4. člen
Ta uredba začne veljati 1. julija 2010.
Št. 00712-34/2010
Ljubljana, dne 24. junija 2010
EVA 2010-1611-0106
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

2814.

Uredba o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih
uslužbencev za delo v tujini

Na podlagi 3. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo
in 13/10), 44. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS,
št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO,
76/08 in 108/09) in 96. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07 in 58/08 – ZSPJS-I) izdaja Vlada
Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
6. člen
Prvi stavek drugega odstavka 11. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»(2) Dodatek znaša za IV. in V. tarifni razred 275,55 eura,
za VI. tarifni razred 175,35 eura in za VII. ali višji tarifni razred
150,30 eura.«.
7. člen
Drugi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Dodatek za nevarnost na območju delovanja iz
prve alinee prvega odstavka tega člena znaša do 501 eura,
iz druge alinee prvega odstavka tega člena do 601,20 eura
in iz tretje alinee prvega odstavka tega člena do 1.202,40
eura.«.
V prvem stavku tretjega odstavka se besedilo »300 eurov« nadomesti z besedilom »300,60 eura«.
8. člen
V prvem stavku 16. člena se besedilo »300 eurov« nadomesti s besedilom »300,60 eura«.
9. člen
Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pripadnikom Slovenske vojske na mednarodnih vojaških dolžnostih in katerih dolžnosti so določene kot premestljive, pripada dodatek v višini 10% nominalne osnove za delo
v tujini od dneva, ko je za pripadnika s strani poveljstva izdan
ustrezen akt o pripravljenosti za premestitev.«.
10. člen
V prvem stavku prvega odstavka 20. člena se črta besedilo »med delovno prisotnostjo v sprejemni državi«.

ni)«.

11. člen
V 22. členu se naslov spremeni tako, da se glasi:
»(vrste povračil, nadomestil in drugih prejemkov v tuji-

Besedilo petnajste alinee se spremeni tako, da se glasi:
»– nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodbe, spremstva ali nege družinskega člana,«.
Na koncu 23. alinee se pika nadomesti z vejico in dodata
se novi alinei, ki se glasita:
»– jubilejne nagrade v skladu s predpisom ali kolektivno
pogodbo, ki velja za javne uslužbence,
– solidarnostne pomoči v skladu s kolektivno pogodbo, ki
velja za javne uslužbence.«.
12. člen
Četrti odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Kot osnova za povračilo stroškov iz tega člena se
upošteva višina plače ali nadomestila zakonca oziroma zunajzakonskega partnerja v zadnjem mesecu pred odhodom v tujino. Če je bila plača ali vrednost nadomestila v zadnjem mesecu
za več kakor 25% višja od povprečja zadnjih šestih mesecev,
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se kot osnova za povračilo stroškov upošteva povprečje plače
ali nadomestil v zadnjih šestih mesecih. Višina prispevkov za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje se revalorizira z letno
stopnjo rasti pokojnin.«.
13. člen
Četrti odstavek 25. člena se črta.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
14. člen
Prvi odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Javnemu uslužbencu na delu v tujini pripada dnevnica za službeno potovanje znotraj države akreditacije v višini, ki je določena s predpisom ali kolektivno pogodbo za
službeno potovanje v Republiki Sloveniji, ki se pomnoži z
indeksom življenjskih stroškov OZN za glavno mesto države akreditacije (priloga 2). Javnemu uslužbencu pripada za
službeno potovanje zunaj države akreditacije in za službeno
potovanje v državo, ki jo pokriva nerezidenčno, dnevnica po
merilih in v višini, ki jo določa predpis, ki v Republiki Sloveniji
ureja službena potovanja v tujino. Če javni uslužbenec potuje
v Republiko Slovenijo, pa mu v skladu s predpisom ali kolektivno pogodbo pripada dnevnica za službeno potovanje v
Republiki Sloveniji.«.
15. člen
Prvi odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Javnemu uslužbencu in njegovim družinskim članom,
ki prebivajo z njim v tujini, pripada povračilo potnih stroškov
za izrabo letnega dopusta v Republiki Sloveniji dvakrat v štirih
letih, če je kraj opravljanja dela v tujini od sedeža organa v
Republiki Sloveniji oddaljen najmanj 1500 km. Pri določitvi oddaljenosti se upošteva najbližja potovalna razdalja za Evropo,
zunaj Evrope pa najbližja zračna črta.«.
16. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»37. člen
(nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni,
poškodbe, spremstva ali nege družinskega člana)
Javnemu uslužbencu na delu v tujini pripada nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodbe,
spremstva ali nege družinskega člana v višini, ki je določena s
predpisi o zdravstvenem zavarovanju in zdravstvenem varstvu
v Re0publiki Sloveniji. Osnova za nadomestilo je za prvih 30
delovnih dni zadržanosti od dela plača za delo v tujini, po izteku tega roka pa se kot osnova za nadomestilo določi plača za
delo v tujini le, če javni uslužbenec na podlagi mnenja pristojne
zdravniške komisije ne more nadaljevati zdravljenja v Republiki
Sloveniji.«.
17. člen
Priloga 1 se spremeni tako, da se glasi:

»Priloga 1: Nominalne osnove za delo v tujini
Šifra DMN

DELOVNO MESTO / NAZIV

Stopnja nominalne osnove

Vrednost nominalne
osnove (€)

T010001

POLICIJSKI ATAŠE

150

3.707,40

T010002

POLICIJSKI URADNIK ZA ZVEZO

140

3.507,00

T020001

NAZIVI 2. STOPNJE MNZ

150

3.707,40

T020002

NAZIVI 3. STOPNJE MNZ

140

3.507,00

T020003

NAZIVI 4. STOPNJE MNZ

130

3.406,80

T020004

NAZIVI 5. STOPNJE MNZ

120

3.306,60

T020005

NAZIVI 6. STOPNJE MNZ

110

2.905,80
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Stopnja nominalne osnove

Vrednost nominalne
osnove (€)

T020006

NAZIVI 7. STOPNJE MNZ

100

2.605,20

T020007

NAZIVI 8. STOPNJE MNZ

090

2.304,60

T020008

NAZIVI 9. STOPNJE MNZ

080

2.104,20

T020009

NAZIVI 10. STOPNJE MNZ

070

1.903,80

T020010

NAZIVI 11. STOPNJE MNZ

060

1.803,60

T020011

NAZIVI 12. STOPNJE MNZ

050

1.653,30

T020012

NAZIVI 13. STOPNJE MNZ

040

1.603,20

T020013

NAZIVI 14. STOPNJE MNZ

030

1.553,10

T020014

NAZIVI 15. STOPNJE MNZ

020

1.503,00

T030001

VELEPOSLANIK

170

3.907,80

T030002

POOBLAŠČENI MINISTER

150

3.707,40

T030003

GENERALNI KONZUL

150

3.707,40

T030004

MINISTER SVETOVALEC

140

3.507,00

T030005

PRVI SVETOVALEC

130

3.406,80

T030006

KONZUL 1. RAZREDA

130

3.406,80

T030007

SVETOVALEC

120

3.306,60

T030008

KONZUL 1 RAZREDA

120

3.306,60

T030009

I. SEKRETAR

110

2.905,80

T030010

KONZUL

110

2.905,80

T030011

II. SEKRETAR

100

2.605,20

T030012

KONZUL

100

2.605,20

T030013

III. SEKRETAR

090

2.304,60

T030014

VICE KONZUL

090

2.304,60

T030015

ATAŠE

080

2.104,20

T030016

KONZULARNI AGENT

080

2.104,20

T040001

GENERALMAJOR

160

3.807,60

T040002

BRIGADIR

150

3.707,40

T040003

VVU XV. RAZREDA

150

3.707,40

T040004

POLKOVNIK

140

3.507,00

T040005

VVU XIV. RAZREDA

140

3.507,00

T040006

PODPOLKOVNIK

130

3.406,80

T040007

VIŠJI ŠTABNI PRAPORŠČAK

130

3.406,80

T040008

VVU XIII. RAZREDA

130

3.406,80

T040009

MAJOR

120

3.306,60

T040010

ŠTABNI PRAPORŠČAK

120

3.306,60

T040011

VVU XII. RAZREDA

120

3.306,60

T040012

STOTNIK

110

2.905,80

T040013

VIŠJI PRAPORŠČAK

110

2.905,80

T040014

VVU XI. RAZREDA

110

2.905,80

T040015

NADPOROČNIK

100

2.605,20

T040016

PRAPORŠČAK

100

2.605,20

T040017

VVU X. RAZREDA

100

2.605,20

T040018

POROČNIK

090

2.304,60

T040019

VIŠJI ŠTABNI VODNIK

090

2.304,60

T040020

VVU IX. RAZREDA

090

2.304,60

T040021

ŠTABNI VODNIK

080

2.104,20
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Stopnja nominalne osnove

Vrednost nominalne
osnove (€)

T040022

NVU VIII. RAZREDA

080

2.104,20

T040023

VIŠJI VODNIK

070

1.903,80

T040024

NVU VII. RAZREDA

070

1.903,80

T040025

VODNIK

060

1.803,60

T040026

NVU VI. RAZREDA

060

1.803,60

T040027

NADDESETNIK

050

1.653,30

T040028

NVU V. RAZREDA

050

1.653,30

T040029

DESETNIK

040

1.603,20

T040030

NVU IV. RAZREDA

040

1.603,20

T040031

PODDESETNIK

030

1.553,10

T040032

NVU III. RAZREDA

030

1.553,10

T040033

VOJAK I

020

1.503,00

T040034

NVU II. RAZREDA

020

1.503,00

T040035

VOJAK II

010

1.402,80

T040036

NVU I. RAZREDA

010

1.402,80

T040037

NAZIVI 2. STOPNJE MO

150

3.707,40

T040038

NAZIVI 3. STOPNJE MO

140

3.507,00

T040039

NAZIVI 4. STOPNJE MO

130

3.406,80

T040040

NAZIVI 5. STOPNJE MO

120

3.306,60

T040041

NAZIVI 6. STOPNJE MO

110

2.905,80

T040042

NAZIVI 7. STOPNJE MO

100

2.605,20

T040043

NAZIVI 8. STOPNJE MO

090

2.304,60

T040044

NAZIVI 9. STOPNJE MO

080

2.104,20

T040045

NAZIVI 10. STOPNJE MO

070

1.903,80

T040046

NAZIVI 11. STOPNJE MO

060

1.803,60

T040047

NAZIVI 12. STOPNJE MO

050

1.653,30

T040048

NAZIVI 13. STOPNJE MO

040

1.603,20

T040049

NAZIVI 14. STOPNJE MO

030

1.553,10

T040050

NAZIVI 15. STOPNJE MO

020

1.503,00

T080001

NOVINAR, DOPISNIK RTV

140

3.507,00

T080002

VIŠJI SEKRETAR

130

3.406,80

T080003

SEKRETAR

120

3.306,60

T080004

PODSEKRETAR

120

3.306,60

T080005

VIŠJI SVETOVALEC I

110

2.905,80

T080006

VIŠJI SVETOVALEC II

110

2.905,80

T080007

UČITELJ SVETNIK

110

2.905,80

T080008

VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR Z DOKTORATOM

110

2.905,80

T080009

VIŠJI SVETOVALEC III

100

2.605,20

T080010

SVETOVALEC I

100

2.605,20

T080011

UČITELJ SVETOVALEC

100

2.605,20

T080012

UČITELJ SLOVENŠČINE NA TUJI UNIVERZI

100

2.605,20

T080013

VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR

100

2.605,20

T080014

VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR Z MAGISTERIJEM

100

2.605,20

T080015

SVETOVALEC II

090

2.304,60

T080016

UČITELJ MENTOR

090

2.304,60

T080017

SVETOVALEC III

080

2.104,20
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DELOVNO MESTO / NAZIV

Stopnja nominalne osnove

Vrednost nominalne
osnove (€)

T080018

UČITELJ

080

2.104,20

T080019

VIŠJI REFERENT I

040

1.603,20

T080020

VIŠJI REFERENT II

030

1.553,10

T080021

VIŠJI REFERENT III

020

1.503,00

T090001

KORESPONDENT ATAŠE VII/2

090

2.304,60

T090002

SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/1

080

2.104,20

T090003

ADMINISTRATIVNI ATAŠE VI

050

1.653,30

T090004

SISTEMSKI ADMINISTRATOR V

020

1.503,00

T090005

VARNOSTNIK V

020

1.503,00

T090006

ADMINISTRATOR V

020

1.503,00

T090007

VOZNIK V

020

1.503,00

T090008

ADMINISTRATIVNI ATAŠE V

020

1.503,00

T090009

VOZNIK IV

010

1.402,80

T090010

ADMINISTRATOR IV

010

1.402,80

T090011

SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2-II

100

2.605,20

T090012

SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2-I

110

2.905,80

T090013

ADMINISTRATOR VI

050

1.653,30

18. člen
Priloga 2 se spremeni tako, da se glasi:
»Priloga 2: Indeksi življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov
Kraj

Indeks
življenjskih stroškov OZN

Aman

0,9890

Ankara

0,9429

Atene

0,9966

Bagdad

1,0358

Beograd

0,9293

Berlin

1,1158

Bern

1,1744

Brasilia

1,0810

Bratislava

1,1127

Bruselj

1,1166

Budimpešta

1,0627

Buenos Aires

0,8734

Bukarešta

0,9231

Canberra

1,0107

Carigrad

1,0279

Celovec

1,1123

Cleveland

1,0397

Dublin

1,1265

«.
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Indeks
življenjskih stroškov OZN

Kraj

Dunaj

1,1778

Podgorica

0,9954

Dusseldorf

1,1030

Praga

1,0039

Haag

1,0993

Pretoria

0,8570

Hamburg

1,1204

Priština

0,9375

Helsinki

1,1156

Rim

1,1403

Kabul

1,0644

Riyadh

0,9335

Kairo

0,9464

Sarajevo

0,8702

Kijev

0,9980

Skopje

0,9116

Kopenhagen

1,2277

Sofija

0,9612

Lizbona

1,0248

Stockholm

1,0288

Ljubljana

1,0000

Strasbourg

1,0932

London

1,0859

Šanghaj

1,1498

Lyon

1,0795

Tbilisi

1,0462

Madrid

1,0868

Teheran

0,9799

Milano

1,1152

Tel Aviv

1,0327

Monošter

0,9834

Tirana

0,9100

Moskva

1,1710

Tokio

1,2852

Munchen

1,1407

Trst

1,0861

N'Djamena

1,1564

Varšava

0,9457

New Delhi

0,8856

Vatikan

1,1403

New York

1,0927

Vilna

0,9569

Oslo

1,2298

Washington

1,0589

Ottawa

0,9839

Zagreb

1,0656

Pariz

1,1379

Zugdidi

0,9774

Peking

1,1166

Ženeva

1,2053
«.

19. člen
Priloga 3 se spremeni tako, da se glasi:
»Priloga 3: Preglednica limitov za povračilo stroškov za nastanitev javnega uslužbenca za delo v tujini

Kraj

Veleposlanik (%)

Generalni
Konzul (%)

Obrambni ataše
ter obrambni in
vojaški predstavnik
pri mednarodni
organizaciji (%)

Drugi javni
uslužbenci (%)

Učitelji (%)

Ankara

90

45

25

Atene

100

50

27,50

100

65

35

90

45

25
30

Berlin
Beograd

110

Bern

100

55

Brasilia

100

60

Stran
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Generalni
Konzul (%)

Obrambni ataše
ter obrambni in
vojaški predstavnik
pri mednarodni
organizaciji (%)

100

Budimpešta

80

Drugi javni
uslužbenci (%)

Učitelji (%)

50

30

55

30

Buenos Aires

95

60

32,50

Bukarešta

100

60

40

Bruselj – EU

100

50

27,50

Canberra

100

45

32,50

100

Carigrad

50

Celovec

45

25

40

20

50

30

Cleveland

65

Dublin

115

Dunaj VP

135

100

50

30

Dunaj OVSE

125

100

50

30

Düsseldorf

40

Gent

45

45

Gradec

50

50

55

35

55

55

65

32,50

55

32,50

Haag

130

Hamburg
Helsinki

110

Kairo

110

Kijev

125

60

32,50

KØbenhavn

125

60

32,50

Lizbona

100

55

30

London

160

100

47,50

55

55

65

32,50

90

130

Lvov
Madrid

110

Milano

50

Monošter
Moskva

80
130

70

35

50

30

80

40

100

50

Nottingham

80

80

Oslo

60

München
New Delhi

100
75

120

New York

120

Ottawa

120

Pariz

150

Peking
Podgorica

100

55

30

100

80

35

120

100

55

30

90

80

45

27,50
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Drugi javni
uslužbenci (%)

Učitelji (%)

Praga

115

60

35

Priština

110

45

25

Rim

160

120

60

30

Sarajevo

110

90

50

30

Skopje

115

90

45

30

Stockholm

100

60

30

Strasbourg

100

45

25

Szombathely

50

50

Šanghaj

50

Teheran

100

70

37,50

Tel Aviv

120

70

32,50

Tirana

100

40

Tokio

130

85

42,50

Trst

45

25

Tuebingen

55

55

50

32,50

50

50

100

65

35

85

40

22,50

60

30

Varšava

120

Vilna
Washington
Zagreb

105

Ženeva

120

Za delovna mesta do vključno VI. tarifnega razreda se odstotek povračila stroškov za nastanitev ustrezno poviša za največ
10%, če zaposlenemu ne uspe pridobiti ustreznega stanovanja.
Limit za stroške nastanitve začasnega odpravnika poslov
v predstavništvu, na katerem ni imenovan rezidenčni veleposlanik, se določi v višini, ki je za 20 odstotnih točk višja od limita,
veljavnega za druge javne uslužbence.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
20. člen
Vrednosti nominalnih osnov za delo v tujini in vrednosti
dodatkov, ki so v tej uredbi določeni v nominalni višini, se uporabljajo od 1. januarja 2010. Javni uslužbenci so upravičeni do
poračuna plač od 1. januarja 2010.
21. člen
Limiti za povračilo stroškov za nastanitev javnega uslužbenca na delu v tujini iz priloge 3 te uredbe se uporabljajo za
pogodbe o najemu, ki jih javni uslužbenci sklenejo po uveljavitvi
te uredbe.
22. člen
Ta uredba začne veljati 1. julija 2010.
Št. 00714-17/2010/5
Ljubljana, dne 24. junija 2010
EVA 2010-3111-0028
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
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Uredba o valorizaciji katastrskega dohodka in
določitvi količnika za valorizacijo katastrskega
dohodka za leto 2010

Na podlagi 7.b člena v zvezi s 7.a členom Zakona o
ugotavljanju katastrskega dohodka (Uradni list RS, št. 25/05
– uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o valorizaciji katastrskega dohodka in določitvi
količnika za valorizacijo katastrskega dohodka
za leto 2010

SRS, št. 42/89, Uradni list RS, št. 47/90, 33/91-I, 62/92, 72/93,
89/98, 119/02, 60/05 in 66/06), se za leto 2010 za vse katastrske kulture valorizira z enotnim valorizacijskim količnikom
0,64.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-16/2010
Ljubljana, dne 24. junija 2010
EVA 2010-2311-0172
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

1. člen
Ta uredba določa valorizacijo katastrskega dohodka in
količnik za valorizacijo katastrskega dohodka za leto 2010.
2. člen
Valorizacija katastrskega dohodka se izvede z upoštevanjem količnika za valorizacijo katastrskega dohodka za posamezne katastrske kulture, ugotovljenega na podlagi:
– podatkov Statističnega urada Republike Slovenije o
povprečnih pridelkih od leta 2005 do 2009, brez upoštevanja
najslabše in najboljše letine,
– podatkov Statističnega urada Republike Slovenije o
povprečnih odkupnih cenah za obdobje od leta 2001 do 2009,
– podatkov o materialnih stroških za leto 2001 iz kataloga
kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji,
valoriziranih na leto 2009 z indeksom cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za
obdobje od leta 2001 do 2009.
3. člen
Katastrski dohodek, določen z lestvicami katastrskega
dohodka (Uradni list SRS, št. 38/89, Uradni list RS, št. 110/99
in 129/03) in valoriziran z valorizacijskimi količniki (Uradni list

2816.

Uredba o spremembi Uredbe o cestninskih
cestah in cestnini

Na podlagi 11.a in 11.c člena Zakona o javnih cestah
(Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08,
57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09 in 109/09) in tretjega
odstavka 3. člena Zakona o cestnini za vozila, katerih največja
dovoljena masa presega 3.500 kg (Uradni list RS, št. 69/08 in
109/09), izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi Uredbe o cestninskih cestah
in cestnini
1. člen
V Uredbi o cestninskih cestah in cestnini (Uradni list RS,
št. 109/09) se Priloga 1 spremeni tako, da se glasi:

»PRILOGA 1
Cestninske ceste in njihovi odseki, cestninske postaje in prevozne razdalje
Cestninska cesta
AC Ljubljana–Srmin

Odsek ceste

Prevozna
razdalja v km

Cestninska postaja

Cestninski
sistem

Ljubljana–Vrhnika

18, 7

Vrhnika

Zaprt

Ljubljana–Logatec

27,0

Logatec

Zaprt

Ljubljana–Unec

37,4

Unec

Zaprt

Ljubljana–Postojna

48,8

Postojna

Zaprt

Ljubljana–Razdrto

59,9

Razdrto

Zaprt

Ljubljana–Ajdovščina

79,2

Nanos

Zaprt

Ljubljana–Senožeče

65,4

Senožeče

Zaprt

Ljubljana–Divača

72,7

Divača

Zaprt

Ljubljana–Kozina

79,8

Kozina

Zaprt

Ljubljana–Srmin

98,7

Videž

Zaprt

AC Ljubljana–Fernetiči

Ljubljana–Gabrk–Fernetiči

82,0

Dane

Zaprt

AC Srmin–Fernetiči

Srmin–Gabrk–Fernetiči

41,2

Dane

Zaprt
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Cestninski
sistem

Kozina–Fernetiči

22,3

Dane

Zaprt

Divača–Fernetiči

15,1

Dane

Zaprt

Ajdovščina–Vrtojba

22,9

Bazara

Odprt

AC Šentilj–Maribor

Šentilj–Maribor

17,0

Pesnica

Odprt

AC Maribor–Arja vas

Maribor–Arja vas

58,4

Tepanje

Odprt

MB (Ptujska)–Slovenske Konjice

27,1

Slovenske Konjice

Odprt

Slovenske Konjice–Arja vas

27,1

Slovenske Konjice

Odprt

AC Arja vas–Trojane

Arja vas–Trojane

27,5

Vransko

Odprt

AC Trojane–Ljubljana

Trojane–Ljubljana

36,0

Kompolje

Odprt

Blagovica–Trojane

8,7

Blagovica

Odprt

Lukovica–Ljubljana

18,5

Lukovica

Odprt

Krtina–Ljubljana

14,9

Krtina

Odprt

AC Podtabor–Ljubljana (KosePodtabor–Ljubljana (Koseze)
ze)

39,8

Torovo

Odprt

AC Ljubljana–Novo mesto V

61,9

Dob

Odprt

AC Novo mesto V (Lešnica)– AC Novo mesto V (Lešnica)–ObrežObrežje
je

Ljubljana–Novo mesto V

46,3

Drnovo

Odprt

AC Novo mesto V (Lešnica)– AC Novo mesto V (Lešnica)–SCP
Obrežje
Krško

24,2

Krško

Odprt

19,6

Krško

Odprt

AC Maribor–Murska Sobota– AC Maribor (Dragučova)–Lenart–Sv.
Lendava (Pince)
Jurij ob Ščavnici–Vučja vas–Murska
Sobota–Lendava (Pince)

SCP Krško–Obrežje

79,6

Dragotinci

Odprt

AC Maribor–Slivnica–Ptuj (DraMaribor–Slivnica–Ptuj (Draženci)
ženci)

31,4

Prepolje

Odprt

Samodejne cestninske postaje
Cestninska postaja Razdrto:
Na tej cestninski postaji se lahko z avtoceste izstopa le z
vozili, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg. Na
avtocesto se preko te cestninske postaje lahko vključujejo vsa
vozila. Vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500
kg, morajo vstop evidentirati s prevzemom cestninskega listka
na zgornjem nivoju avtomatskega podajalca cestninskih listkov,
ostalim vozilom pa se vstop omogoči s pritiskom na tipko za dvig
zapornice na spodnjem nivoju avtomatskega podajalca.
Cestninski postaji Blagovica in Lukovica:
Na obeh cestninskih postajah se cestnina za vsa vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, lahko
plačuje z vsemi brezgotovinskimi plačilnimi instrumenti za plačevanje cestnine (DARS kartice in plačilne kartice) in gotovinsko z euri, ne pa tudi s tujimi valutami. Vozilom z vinjeto je z
avtomatskim dvigom zapornice omogočen prost prehod skozi
cestninsko postajo.«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem
predaje odseka dolenjskega kraka avtoceste od Pluske mimo
Trebnjega do Hrastja.
Št. 00721-11/2010
Ljubljana, dne 24. junija 2010
EVA 2010-2411-0008
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne
listine, elektronskem poslovanju s Carinsko
upravo Republike Slovenije in o drugih
obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih
postopkih

Na podlagi drugega odstavka 2.a člena, 30. člena, prvega
in tretjega odstavka 33. člena in tretjega odstavka 41. člena
Zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti
(Uradni list RS, št. 25/04, 28/06 – odl. US in 111/07) izdaja
minister za finance

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o izpolnjevanju enotne upravne listine,
elektronskem poslovanju s Carinsko upravo
Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se
uporabljajo v carinskih postopkih
1. člen
V Pravilniku o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Carinsko upravo Republike Slovenije
in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih
(Uradni list RS, št. 10/07, 55/07, 67/08 in 46/09) se 1. člen
spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(predmet urejanja)
Ta pravilnik določa pogoje in pravila za elektronsko poslovanje s Carinsko upravo Republike Slovenije, obrazec odločbe
v skrajšanem ugotovitvenem postopku, obrazec skupne in
carinske deklaracije, navodila za uporabo in izpolnjevanje polj
enotne upravne listine ter seznam šifer, ki se uporabljajo pri
izpolnjevanju carinske deklaracije v skladu z:
– Uredbo Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra
1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L št. 302 z dne
19. 10. 1992, str. 1, zadnjič spremenjeno z Uredbo Sveta (ES)
št. 1791/2006 z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka
blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence,
kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo),
prometne politike, obdavčitve, statistike, energetike, okolja,
sodelovanja na področjih pravosodja in notranjih zadev, carinske unije, zunanjih odnosov, skupne zunanje in varnostne
politike ter institucij zaradi pristopa Bolgarije in Romunije, UL
L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 1; v nadaljnjem besedilu:
carinski zakonik),
– Uredbo Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o
določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L št. 253 z dne 11. 10. 1993, str.
1, zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (ES) št. 177/2010
z dne 2. marca 2010 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93
o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o
carinskem zakoniku Skupnosti, UL L št. 125 z dne 21. 5. 2009,
str. 6; v nadaljnjem besedilu: izvedbena uredba),
– Uredbo Sveta (ES) št. 1186/2009 z dne 16. novembra
2009 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti (UL L št. 324
z dne 10. 12. 2009, str. 23; v nadaljnjem besedilu: Uredba
1186/2009/ES),
– Uredbo Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o
tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L
št. 256 z dne 7. 9. 1987, str. 1, zadnjič spremenjena z Uredbo
Komisije (EU) št. 211/2010 z dne 11. marca 2010 o spremembi
Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični
nomenklaturi ter skupni carinski tarifi, UL L št. 65 z dne 13. 3.
2010, str. 14; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2658/87/EGS) in
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– Uredbo Komisije (EU) št. 113/2010 z dne 9. februarja
2010 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z
državami nečlanicami v zvezi z zajetjem trgovanja, opredelitvijo
podatkov, pripravo statistike blagovne menjave glede na značilnosti podjetij in glede na valuto računa ter posebnim blagom
ali gibanji (UL L št. 37 z dne 10. 2. 2010, str. 1; v nadaljnjem
besedilu: Uredba 471/2009/ES).«.
2. člen
V 2. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: »V
okviru običajnega postopka se kot uradni obrazec za pisno
carinsko deklaracijo za vnos blaga v carinski postopek ali njegov ponovni izvoz ter za dokazovanje statusa blaga uporablja
enotna upravna listina (v nadaljnjem besedilu: EUL), razen če
ni drugače izrecno določeno.«
V dosedanjem prvem odstavku, ki postane drugi odstavek, se besedilo »z vsemi spremembami« nadomesti z besedilom »zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (ES) št. 177/2010
z dne 2. marca 2010 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93
o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o
carinskem zakoniku Skupnosti, UL L št. 125 z dne 21. 5. 2009,
str. 6«.
Sedanji drugi odstavek postane novi tretji odstavek.
3. člen
V 3. členu se besedilo »2. člen« nadomesti z besedilom
»drugi odstavek 2. člena«, besedilo »1. člena« pa se nadomesti
z besedilom »prvega odstavka 2. člena«.
4. člen
V 3.a členu se besedilo »Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92
z dne 12. oktobra 1992 o uvedbi Carinskega zakonika Skupnosti (UL L št. 302, 19. 10. 1992, str. 1, z vsemi spremembami; v
nadaljnjem besedilu carinski zakonik)« nadomesti z besedilom
»carinskega zakonika«.
5. člen
V tretjem odstavku 5. člena se besedilo »Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Skupnosti)« nadomesti z besedilom »Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Unija)«.
6. člen
V prilogi 1 se črta uvodno besedilo pred I. Delom.
V točki B. Zahtevani podatki I. Dela se v legendi Nazivi
stolpcev besedilo stolpca B spremeni tako, da se glasi:
»Postopek carinskega skladiščenja za pridobitev plačila
posebnih izvoznih nadomestil pred izvozom ali proizvodnja
pod carinskim nadzorom in carinsko kontrolo pred izvozom in
plačilom izvoznih nadomestil«.
V II. Delu se naslov točke A spremeni tako, da se glasi:
»FORMALNOSTI V ZVEZI Z IZVOZOM/ODPREMO,
PONOVNIM IZVOZOM, CARINSKIM SKLADIŠČENJEM ALI
PROIZVODNJO POD CARINSKIM NADZOROM IN CARINSKO KONTROLO BLAGA, ZA KATERO VELJAJO IZVOZNA
NADOMESTILA, PASIVNIM OPLEMENITENJEM, SKUPNOSTNIM TRANZITOM IN/ALI DOKAZOVANJEM SKUPNOSTNEGA STATUSA BLAGA«.
V polju 8 – Prejemnik se v prvem odstavku drugi stavek
črta.
V polju 36 – Ugodnosti se besedilo »direktive Sveta
77/388/EGS« nadomesti z besedilom »Direktive Sveta
2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu
davka na dodano vrednost (UL L št. 347, z dne 11. 12. 2006,
str. 1), zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta 2010/23/EU z
dne 16. marca 2010 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v zvezi z neobvezno
in začasno uporabo mehanizma obrnjene davčne obveznosti
za opravljanje nekaterih storitev, dovzetnih za goljufije (UL L
št. 72, z dne 20. 3. 2010, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva Sveta 2006/112/ES) «.
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7. člen
V prilogi 2, točki 2. Šifre, Polje 1: Deklaracija, 1. podpolje
(a2) se v šifrantu polja 1/1(S-1_(1/1)), šifra CO, druga alineja
spremeni tako, da se glasi:
»vnos blaga v postopek carinskega skladiščenja za pridobitev plačila posebnih izvoznih nadomestil pred izvozom ali
proizvodnja pod carinskim nadzorom in carinsko kontrolo pred
izvozom in plačilom izvoznih nadomestil«.
V tretji alineji se besedilo »direktive Sveta 77/388/EGS«
nadomesti z besedilom »Direktive Sveta 2006/112/ES z dne
28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano
vrednost (UL L št. 347, z dne 11. 12. 2006, str. 1), zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta 2010/23/EU z dne 16. marca 2010
o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka
na dodano vrednost v zvezi z neobvezno in začasno uporabo
mehanizma obrnjene davčne obveznosti za opravljanje nekaterih storitev, dovzetnih za goljufije (UL L št. 72, z dne 20. 3. 2010,
str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva Sveta 2006/112/ES).
V prilogi se besedilo »direktiva Sveta 77/388EGS« v vseh
sklonih nadomesti z besedilom »direktiva Sveta 2006/112/ES«
v ustreznih sklonih.
V 2 podpolju (a1) se v šifrantu polja 1/2 (S-2_(1/2)) vrstica
X spremeni tako, da se glasi:
X

za dopolnilno deklaracijo po poenostavljenem postopku iz šifer B in E
V šifrantu polja 1/2 (S-2_(1/2)) se vrstica Y spremeni tako,
da se glasi:

Y

za dopolnilno deklaracijo po poenostavljenem postopku iz šifer C in F
V Polju 2: Pošiljatelj/izvoznik se Nacionalni šifrant za določene skupine oseb NS-5_(2) spremeni tako, da se glasi:

SIA1111111

fizične osebe z običajnim prebivališčem v tretji državi

SIA2222222 fizične osebe z običajnim prebivališčem v drugi državi članici
SIA3333333 gospodarski subjekti s sedežem v tretji državi
SIA4444444 tuja diplomatska predstavništva
SIA5555555 Drugo
V nacionalnem šifrantu posebnih oznak za polje 31 (NS15_(31)) se:
– za vrstico s šifro NV dodajo nove vrstice, ki se glasijo:
NE

nacionalni; stopnja izpusta v Euro

NC

nacionalni; količina izpusta CO2 v g/km

NK

nacionalni; moč motorja v kW

NT

nacionalni; količina izpusta trdnih delcev v g/km
V šifrantu nacionalnih dodatnih oznak za polje 33 (NS16_(33)) se vrstice s šiframi V001, V002, V003, V999 črtajo.
Za vrstico s šifro T999 se dodajo nove vrstice, ki se
glasijo:

V111

motorno vozilo iz četrtega odstavka 6. člena ZDMV z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s svečkami z izmeničnim gibanjem bata, ali motorno vozilo iz četrtega odstavka 6. člena ZDMV, ki uporablja kombinacijo
batnega motorja z notranjim zgorevanjem na vžig s svečkami, z izmeničnim gibanjem bata, s katerim koli drugim
pogonom

V112

motorno vozilo iz četrtega odstavka 6. člena ZDMV z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo s stopnjo izpusta manjšo od Euro 5

V113

motorno vozilo iz četrtega odstavka 6. člena ZDMV, ki uporablja kombinacijo batnega motorja z notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo, s katerim koli drugim pogonom, ali motorno vozilo iz 4. odstavka 6. člena ZDMV z
batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo s stopnjo izpusta večjo ali enako Euro 5
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V114

motorno vozilo iz četrtega odstavka 6. člena ZDMV z električnim pogonom

V115

motorno vozilo iz četrtega odstavka 6. člena ZDMV na dizelsko gorivo, ki ni z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo in ni kombinacija z električnim pogonom

V116

motorno vozilo iz osemnajstega odstavka 6. člena ZDMV z motorjem izključno na električni pogon

V117

motorno vozilo iz osemnajstega odstavka 6. člena ZDMV s pogonom na bencin ali utekočinjen naftni plin in ni z
motorjem izključno na električni pogon

V118

trikolo ali štirikolo, ki ni z motorjem izključno na električni pogon

V119

motorno vozilo iz trinajstega odstavka 6. člena ZDMV z batnim motorjem, ki ni kolo z motorjem

V120

kolo z (batnim) motorjem iz trinajstega odstavka 6. člena ZDMV

V121

motorno vozilo iz trinajstega odstavka 6. člena ZDMV z motorjem izključno na električni pogon

V122

motorno vozilo iz trinajstega odstavka 6. člena ZDMV, ki ni z batnim motorjem ali motorno vozilo iz trinajstega
odstavka 6. člena ZDMV, ki ni z motorjem izključno na električni pogon

V123

trikolo oziroma štirikolo iz trinajstega odstavka 6. člena ZDMV z motorjem izključno na električni pogon

V124

motorno vozilo iz osemnajstega odstavka 6. člena ZDMV s pogonom na dizelsko gorivo in ni z motorjem izključno
na električni pogon

V125

motorno vozilo iz četrtega odstavka 6. člena ZDMV na bencin ali utekočinjen naftni plin, ki ni z batnim motorjem
z notranjim zgorevanjem na vžig s svečkami, z izmeničnim gibanjem bata

V126

motorno vozilo iz četrtega odstavka 6. člena ZDMV na dizelsko gorivo, ki ni z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo in je kombinacija z električnim pogonom

V polju 36 Ugodnosti točka 1, se besedilo v vrstici s šifro 4 spremeni tako, da se glasi:
»carinske dajatve v skladu z določbami sporazumov o carinski uniji, ki jih je sklenila Evropska unija«.
V polju 37, šifrant postopkov 37/1 (S-18_(37/1)) se v polju pri šifri 49 besedilo
»1. Blago, ki prihaja iz Martinika in se vnese v domačo porabo v Belgiji.
2. Blago, ki prihaja iz Turčije in se vnese v domačo porabo v Nemčiji.«
nadomesti z besedilom:
»1. Blago, ki prihaja iz Martinika in se vnese za domačo porabo v Belgiji.
2. Blago, ki prihaja iz Andore in se vnese za domačo porabo v Nemčiji.«.
Vrstica s šifro 76 se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Vnos blaga v postopek carinskega skladiščenja za pridobitev plačila posebnih izvoznih nadomestil pred izvozom.
Primer: Odkoščeno meso odraslega goveda moškega spola, dano v postopek carinskega skladiščenja pred izvozom (člen 4
Uredbe Sveta (ES) št. 1741/2006 z dne 24. novembra 2006 o pogojih za dodelitev posebnega izvoznega nadomestila za odkoščeno
meso odraslega goveda moškega spola, dano v postopek carinskega skladiščenja pred izvozom*
________________________________
*UL L 329, 25. 11. 2006, str. 7.
V vrstici s šifro 77 se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Proizvodnja blaga pod nadzorom carinskih organov in pod carinsko kontrolo (v smislu člena 4(13) in (14) Zakonika) pred
izvozom in plačilom izvoznih nadomestil.
Primer: Konzervirani proizvodi iz govejega in telečjega mesa proizvedeni pod nadzorom carinskih organov in carinsko kontrolo pred izvozom (člena 2 in 3 Uredbe Komisije (ES) št. 1731/2006 z dne 23. novembra 2006 o posebnih podrobnih pravilih, ki
se uporabljajo pri izvoznih nadomestilih za nekatere konzervirane proizvode iz govejega in telečjega mesa*

________________________________

*UL L 325, 24. 11. 2006, str. 12«

V šifrantu postopkov 37/2-E (S-23_(37/2-E)) se vrstica s šifro E01 spremeni tako, da se glasi: »uporaba vrednosti na enoto
za določanje carinske vrednosti za nekatere vrste kvarljivega blaga (člen 152(1)(a)a izvedbene uredbe)«.
Vrstica s šifro E02 se spremeni tako, da se glasi:
»standardne uvozne vrednosti (na primer: Uredba (ES) št. 1580/2007(*))

________________________________

*UL L 350, 31. 12. 2007, str. 1«.

V šifrantu postopkov 37/2-F (S-24_(37/2-F)) se vrstica s šifro F63 spremeni tako, da se glasi:
»vnos v oskrbovalno skladišče (členi 37 do 40 Uredbe Komisije (ES) št. 612/2009(*))

________________________________

*UL L 186, 17. 7. 2009, str. 1«.

V polju 40 šifrantu predhodnih dokumentov (S-27_(40)) se za vrstico s šifro »T2M« dodata novi vrstici, ki se glasita:
skupna deklaracija za začasno hrambo
vstopna skupna deklaracija

337
355
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V polju 44 Dodatne informacije/ predložene listine/ potrdila in dovoljenja se:
– v točki 1. Dodatne informacije, besedilo:
»Primer: Pri poenostavljenem izvoznem postopku mora izvod 3 vsebovati zaznamek »Poenostavljeni izvozni postopek« (člen
280(3)). V polje 44 se torej vpiše »Poenostavljeni izvoz – 30100«,
spremeni tako, da se glasi:
»Primer: Deklarant lahko v polje 44 vpiše »RET-EXP« ali šifro 30400, s čimer navede, da želi, da se mu izvod 3 vrne. (člen
793a(2) izvedbene uredbe)«.
V šifrantu dodatnih informacij (šifre XXXXX) (S-29_(44-1)) se vrstici s šiframa 30100 in 30200 črtata.
Vrstica s šifro 30300 se spremeni tako, da se glasi:
člen 298 izved- Izvoz kmetijskega blaga – po- Člen 298 Uredbe (EGS) št. 2454/93 44
bene uredbe
sebna uporaba
Posebna uporaba: blago deklarirano
za izvoz – uporaba kmetijskih izvoznih nadomestil izključena

30300

Vrstica s šifro 30400 se spremeni tako, da se glasi:
člen 793a(2) iz- Želim, da se mi izvod 3 vrne.
vedbene uredbe

»RET-EXP«

44

30400

V nacionalnem šifrantu dodatnih informacij (NS-30_(44-1)) se vrstica s šifro 3I050 črta.
Vrstica s šifro 3D050 se spremeni tako, da se glasi:
3D050

oprostitev plačila davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV)

člen ZDDV/odstavek/točka

Vrstica s šifro G001 se spremeni tako, da se glasi:
3G001

zavarovanje deklaranta ali njegovega zastopnika

št. GRN

Vrstica s šifro 3G004 se spremeni tako, da se glasi:
3G004

zavarovanje tretje osebe

št. GRN

Za vrstico s šifro 3L001 se dodajo nove vrstice, ki se glasijo:
3M001
3M002
3M003
3M040
3M041
3M042
3M043
3M044
3M999

motorno vozilo z najmanj 8 sedeži
trikolo ali štirikolo z dvotaktnim motorjem na notranje zgorevanje
motorno vozilo iz trinajstega odstavka 6. člena ZDMV z dvotaktnim
motorjem na notranje zgorevanje
identifikacijska številka (številka šasije)
znamka motornega vozila
tip motornega vozila
vrsta goriva
datum prve registracije
motorna vozila, za katere se okoljska dajatev za onesnaževanje okolja
zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil ne plačuje

V 1. opombi se besedilo:
»člen ZDDV/točka:
spremeni tako, da se glasi:
»člen ZDDV/odstavek/točka:

ident. oznaka
znamka
tip
oznaka
DD/MM/LLLL

številko člena Zakona o DDV / številko točke, na kateri temelji oprostitev DDV«

številko člena Zakona o DDV/številko odstavka (če obstaja)/številko točke (če obstaja), na
kateri temelji oprostitev DDV«
Za opombo 1 se pika na koncu nadomesti s podpičjem in doda novo besedilo, ki se glasi:
»št. GRN:
sklicno številko instrumenta zavarovanja iz evidence predloženih instrumentov zavarovanja;
znamka:
znamko motornega vozila;
tip:
tip motornega vozila;
oznaka:
enočrkovno oznako (a1) vrste goriva (B – bencin, P – utekočinjeni naftni plin, D – dizel,
E – elektrika, K – kombinirano).«
V opombi 2. za šifro 3G002 se doda novo besedilo, ki se glasi » 3G004,«.
Šifrant slovenskih carinskih organov (NS-13_(29)) se nadomesti z novim šifrantom, ki se glasi:

Naziv

Šifra

GENERALNI CARINSKI URAD

SI000010

CARINSKI URAD CELJE
Izpostava Celje
Izpostava Rogatec
Izpostava Rogatec, mejni prehod Rogatec
Izpostava Rogatec, mejni prehod ŽP Rogatec

SI002006
SI002022
SI002065
SI002067
SI002073

Stran
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Uradni list Republike Slovenije
Šifra

Izpostava Rogatec, mejni prehod Dobovec
Izpostava Rogatec, mejni prehod Rajnkovec
Izpostava Rogatec, mejni prehod Bistrica ob Sotli
Izpostava Rogatec, mejni prehod Imeno
Izpostava Rogatec, mejni prehod Sedlarjevo
Izpostava Rogatec, mejni prehod Podčetrtek
Izpostava Rogatec, mejni prehod Rakovec
Izpostava Rogatec, mejni prehod Orešje
Izpostava Rogatec, mejni prehod Stara vas – Bizeljsko
Izpostava Rogatec, mejni prehod Nova vas ob Sotli
Oddelek za trošarine Celje

SI002081
SI002066
SI002030
SI002103
SI002104
SI002105
SI001213
SI001220
SI001221
SI001222
SI002800

CARINSKI URAD DRAVOGRAD
Izpostava Dravograd
Oddelek za trošarine Dravograd

SI003002
SI003053
SI003800

CARINSKI URAD JESENICE
Izpostava Plavški travnik
Center za TARIC in kvote
Oddelek za trošarine Jesenice

SI005005
SI005080
SI005100
SI005800

CARINSKI URAD KOPER
Izpostava Koper
Izpostava Luka Koper
Izpostava Potniška luka Koper
Izpostava Potniška luka Koper, mejni prehod Izola
Izpostava Potniška luka Koper, mejni prehod Piran
Izpostava Dragonja
Izpostava Dragonja, letališče Portorož
Izpostava Dragonja, mejni prehod Sečovlje – kontrolna točka
Izpostava Dragonja, mejni prehod Sočerga
Izpostava Dragonja, mejni prehod ŽP Rakitovec
Izpostava Dragonja, mejni prehod Brezovica pri Gradinu
Izpostava Dragonja, mejni prehod Rakitovec
Izpostava Dragonja, mejni prehod Podgorje
Oddelek za trošarine Koper

SI006001
SI006036
SI006044
SI006060
SI006080
SI006090
SI006125
SI006170
SI006117
SI006133
SI006137
SI006134
SI006135
SI006136
SI006800

CARINSKI URAD LJUBLJANA
Izpostava Kranj
Izpostava Letališče Brnik
Izpostava Metlika
Izpostava Metlika, mejni prehod Krasinec
Izpostava Metlika, mejni prehod Božakovo
Izpostava Metlika, mejni prehod Krmačina
Izpostava Metlika, mejni prehod Radovica
Izpostava Metlika, mejni prehod Brezovica
Izpostava Metlika, mejni prehod Vinica
Izpostava Metlika, mejni prehod Žuniči
Izpostava Metlika, mejni prehod ŽP Metlika
Izpostava Novo mesto
Izpostava Petrina
Izpostava Petrina, mejni prehod Osilnica
Izpostava Petrina, mejni prehod Sodevci
Izpostava Pošta Ljubljana
Izpostava Terminal Ljubljana
Oddelek za trošarine Ljubljana

SI001000
SI001026
SI001034
SI001115
SI001116
SI001117
SI001118
SI001119
SI001120
SI001174
SI001176
SI001182
SI001050
SI001166
SI001167
SI001175
SI001042
SI001913
SI001800
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Šifra

Oddelek za trošarine Novo mesto

SI001850

CARINSKI URAD MARIBOR
Izpostava Gruškovje
Izpostava Gruškovje, mejni prehod Zgornji Leskovec
Izpostava Maribor
Izpostava Maribor, mejni prehod Letališče Maribor
Izpostava Zavrč
Izpostava Zavrč, mejni prehod Drenovec
Izpostava Zavrč, mejni prehod Meje
Oddelek za trošarine Maribor

SI007008
SI007075
SI007083
SI007067
SI007040
SI007091
SI007092
SI007093
SI007800

CARINSKI URAD MURSKA SOBOTA
Izpostava Murska Sobota
Izpostava Murska Sobota, mejni prehod ŽP Lendava
Izpostava Petišovci
Izpostava Petišovci, mejni prehod Gibina
Izpostava Petišovci, mejni prehod Razkrižje
Izpostava Petišovci, mejni prehod Hotiza*
Izpostava Središče ob Dravi
Izpostava Središče ob Dravi, mejni prehod ŽP Središče ob Dravi
Izpostava Središče ob Dravi, mejni prehod Ormož
Izpostava Središče ob Dravi, mejni prehod Središče ob Dravi I
Oddelek za trošarine Murska Sobota

SI004009
SI004017
SI004165
SI004157
SI004149
SI004130
SI004166
SI004106
SI004122
SI004114
SI004107
SI004800

CARINSKI URAD NOVA GORICA
Izpostava Vrtojba
Oddelek za Intrastat
Oddelek za tranzit
Oddelek za trošarine Nova Gorica

SI008004
SI008128
SI008006
SI008005
SI008800

CARINSKI URAD SEŽANA
Izpostava Jelšane
Izpostava Jelšane, mejni prehod ŽP Ilirska Bistrica
Izpostava Jelšane, mejni prehod Babno Polje
Izpostava Jelšane, mejni prehod Novi Kot
Izpostava Jelšane, mejni prehod Podplanina
Izpostava Jelšane, mejni prehod Novokračine
Izpostava Starod
Izpostava Starod, mejni prehod Starod I
Izpostava Terminal Sežana
Oddelek za trošarine Sežana

SI009000
SI009124
SI009116
SI001140
SI001141
SI001158
SI009125
SI009132
SI009133
SI009043
SI009800

CARINSKI URAD BREŽICE
Izpostava Obrežje
Izpostava Obrežje, mejni prehod Slovenska vas
Izpostava Obrežje, mejni prehod Planina v Podbočju
Izpostava ŽP Dobova
Izpostava ŽP Dobova, mejni prehod Rigonce
Oddelek za trošarine Brežice

SI003000
SI001123
SI001190
SI001191
SI001131
SI001212
SI003850

čen.

Stran

* Objekt mejne kontrole se nahaja na ozemlju, kjer potek meje med državama še ni sporazumno ugotovljen oziroma dolo-

8. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. julija 2010.
Št. 007-236/2010/15
Ljubljana, dne 24. junija 2010
EVA 2010-1611-0086
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

Stran
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Odredba o določitvi zneska dohodka
upravičenega imetnika, do katerega
predložitev potrdila o davčnem rezidentstvu ni
obvezna

Na podlagi osmega odstavka 383.g člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 – ZDDKIS,
125/08, 20/09 – ZDoh-2D, 110/09, 1/10 – popr. in 43/10) izdaja
minister za finance

ODREDBO
o določitvi zneska dohodka upravičenega
imetnika, do katerega predložitev potrdila
o davčnem rezidentstvu ni obvezna
1. člen
Po osmem odstavku 383.g člena Zakona o davčnem postopku (Uradni listu RS, št. 117/06, 24/08 – ZDDKIS, 125/08,
20/09 – ZDoh-2D, 110/09, 1/10 – popr. in 43/10) predložitev
potrdila o davčnem rezidentstvu ni obvezna, če posamezni
dohodek upravičenega imetnika, ki je fizična oseba, ne presega
zneska 1.000 eurov.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. julija
2010.
Št. 007-341/2010/11
Ljubljana, dne 23. junija 2010
EVA 2010-1611-0081

Spemembe Cenika cestnine za uporabo
cestninskih cest

Na podlagi 15. člena Zakona o cestnini za vozila, katerih
največja dovoljena masa presega 3.500 kg (Uradni list RS,
št. 69/08 in 109/09) ter 34. in 36. člena Statuta Družbe za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d. in 6. člena Poslovnika
uprave Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., je
uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., dne
1. junija 2010 sprejela

SPREMEMBE
C E N I KA
cestnine za uporabo cestninskih cest
I.
V Ceniku cestnine za uporabo cestninskih cest (Uradni
list RS, št. 109/09) se deseta vrstica tabele v II. točki spremeni
tako, da se glasi:
»
Dob

12,30

Dob

11,00

16,00

«.

III.
Deseta vrstica tabele v VI. točki se spremeni tako, da se

glasi:
»

A2 Ljubljana– Novo mesto V Dob

10,70 9,50 15,60 13,80
«.

IV.
Besedilo osmega odstavka XV. točke se spremeni tako,
da se glasi:
»Za vozilo, registrirano v tujini, morata biti vlogi priložena
kopija prometnega dovoljenja ter kopija dokazila o skladnosti
(proizvodnje) ali kopija potrdila o tehničnem pregledu vozila po
CEMT resoluciji.«.
V.
Te spremembe cenika začnejo veljati 30. junija 2010.
Št. 420-3/10
Ljubljana, dne 1. junija 2010
EVA 2010-2411-0009
Mateja Duhovnik l.r.
Predsednica
uprave DARS d. d.

2820.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

A2 Ljubljana–Novo mesto V

A2 Ljubljana–Novo mesto V

Skladno z drugim odstavkom 15. člena Zakona o cestnini
za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg
(Uradni list RS, št. 69/08 in 109/09), je bilo k Spremembam Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest pridobljeno soglasje
Vlade Republike Slovenije, izdano pod št. 00721-12/2010/3 z
dne 24. junija 2010.

dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

2819.

»

17,80

«.

II.
Deseta vrstica tabele v IV. točki se spremeni tako, da se
glasi:

Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine
za prenosno omrežje zemeljskega plina

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo,
70/08 in 22/10), ter soglasja Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 21-5/2010/S-04, z dne 8. 6. 2010, GEOPLIN
PLINOVODI d.o.o., kot izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina, izdaja

AKT
o spremembi Akta o določitvi omrežnine
za prenosno omrežje zemeljskega plina
1. člen
V Aktu o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 26/10, 34/10) se zadnji odstavek
2. člena spremeni tako, da glasi:
»Cena zemeljskega plina za lastno rabo, izravnavo količinskih odstopanj in posebnih sistemskih storitev (CB): 0,2744
EUR/Sm3.«.
2. člen
Ta akt začne veljati 1. julija 2010.
Št. 03/2010
Ljubljana, dne 8. junija 2010
EVA 2010-2111-0074
GEOPLIN PLINOVODI d.o.o.
Direktor
Marjan Eberlinc l.r.

Stran

7695

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju
Občine Bled

7611
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VSEBINA

2762.
2763.
2764.

2765.
2766.

2815.
2812.
2813.
2814.
2816.

2767.
2817.

2818.
2768.

2769.
2770.

2771.

2819.
2820.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakonao izvršbi in zavarovanju (ZIZ-H)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
lokalni samoupravi (ZLS-R)
Zakon o dohodnini (uradno prečiščeno besedilo)
(ZDoh-2-UPB6)

OBČINE
7553
7559
7560

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Italijanski republiki
Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za
prosto mesto sodnika ustavnega sodišča

2773.
7592
7592
2774.

VLADA

Uredba o valorizaciji katastrskega dohodka in določitvi količnika za valorizacijo katastrskega dohodka
za leto 2010
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2010
Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o določitvi davčnih uradov Davčne uprave Republike
Slovenije
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za
delo v tujini
Uredba o spremembi Uredbe o cestninskih cestah
in cestnini

MINISTRSTVA

Pravilnik o zaščiti rejnih živali
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem
poslovanju s Carinsko upravo Republike Slovenije
in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih
postopkih
Odredba o določitvi zneska dohodka upravičenega
imetnika, do katerega predložitev potrdila o davčnem rezidentstvu ni obvezna
Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto
premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za
mesec junij 2010

2772.

7686
7677
7677

2775.
2776.
2777.
2778.
2779.

7678

2780.

7686

2781.
2782.

7592
2783.
7688
7694

2784.
2785.

7604

2786.

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o razveljavitvi druge in tretje alineje tretjega odstavka 33. člena Zakona o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti
Odločba o ugotovitvi, da sta drugi stavek šestega
odstavka 29. člena in drugi stavek drugega odstavka 30. člena Zakona o gospodarskih zbornicah v
neskladju z Ustavo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Spemembe Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest
Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za
prenosno omrežje zemeljskega plina

7694
7694

2790.
2791.

7612
7612
7614
7621
7628
7635
7636
7636

7637

KRANJ

Sprememba Poslovnika Sveta Mestne občine
Kranj
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 1287/3, k.o. Stražišče

7639
7639
7639

LITIJA

Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o merilih
za določitev plač direktorja JAVNEGA HOLDINGA
Ljubljana, d.o.o. in direktorjev povezanih javnih
podjetij ter plačil za opravljanje nalog predstavnikov občin ustanoviteljic v njihovih organih

2789.

7612

DIVAČA

Sklep o začetku postopka priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za »medicinski
center Divača« v Divači

2788.
7608

7611

ČRNOMELJ

Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij
Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik
Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto
2009
Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za
leto 2010
Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Črnomelj
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Črnomelj
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
in padavinske vode v Občini Črnomelj
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Črnomelj
Odlok o spremembi Odloka o oblikovanju volilnih
enot v Občini Črnomelj
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Črnomelj

Sklep o razrešitvi in imenovanju nove Občinske
volilne komisije Občine Litija

7604

7610

BOVEC

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in
Kanal ob Soči«

2787.

BANKA SLOVENIJE

Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške
kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 6. 2010

BLED

7639

LJUBLJANA

7640

MIRNA PEČ

Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu Industrijska cona
Dolenja vas

7640

ODRANCI

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Odranci
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih
in padavinskih voda na območju Občine Odranci

7641
7646

Stran
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2792.

Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa
v Občini Pivka

2793.

Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Rogatec

2794.

Pravilnik o pokopališkem redu za pokopališča v
Občini Straža
Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednotenju
športnih programov v Občini Straža
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Straža

2795.
2796.
2797.

2798.
2799.

2800.
2801.
2802.

7651

ROGATEC

7666

STRAŽA

7666
7669
7669
7669

ŠMARJEŠKE TOPLICE

Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra
Javno naznanilo o 2. javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Šmarješke Toplice in okoljskega poročila

TABOR

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Tabor
Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Tabor

7670

7670
7670
7671

TIŠINA

Odlok o rebalansu II proračuna Občine Tišina za
leto 2010
2803. Odlok o plakatiranju v času volitev in referenduma
v Občini Tišina
2804. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo
2805. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prazniku Občine Tišina
2806. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
2807. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Tišina
2808. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Tišina
2809. Sklep o imenovanju posebne Občinske volilne komisije Občine Tišina
2810. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi
ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina
2811.
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ZAVRČ

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola
Cirkulane - Zavrč«
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