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Zakon o potnih listinah (uradno prečiščeno
besedilo) (ZPLD-1-UPB4)

Na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika dr‑
žavnega zbora in sklepa Državnega zbora z dne 3. 2. 2011 je
Državni zbor na seji dne 30. marca 2011 potrdil uradno preči‑
ščeno besedilo Zakona o potnih listinah, ki obsega:
– Zakon o potnih listinah državljanov Republike Slovenije
– ZPLD‑1 (Uradni list RS, št. 65/00 z dne 21. 7. 2000),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potnih
listinah državljanov Republike Slovenije – ZPLD‑1A (Uradni list
RS, št. 98/05 z dne 7. 11. 2005),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potnih li‑
stinah – ZPLD‑1B (Uradni list RS, št. 44/08 z dne 7. 5. 2008),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potnih li‑
stinah – ZPLD‑1C (Uradni list RS, št. 41/09 z dne 1. 6. 2009) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potnih
listinah – ZPLD‑1D (Uradni list RS, št. 10/11 z dne 18. 2. 2011).
Št. 213-03/11-1/2
Ljubljana, dne 30. marca 2011
EPA 1648-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

ZAKON
O POTNIH LISTINAH
uradno prečiščeno besedilo
(ZPLD-1-UPB4)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Potna listina je javna listina, ki je namenjena državlja‑
nu Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državljan) za
prehod državne meje ter dokazovanje njegove istovetnosti in
državljanstva.
2. člen
Državljan ima lahko samo eno potno listino iste vrste.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko drža‑
vljan pridobi drugi potni list, če ga potrebuje zaradi opravljanja
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gospodarske, kulturne ali druge dejavnosti v tujini ali če za to
obstaja drug upravičen razlog (kot npr. težave pri prehodu meje
tuje države zaradi žigov, vpisov, vizumov in dovoljenj v prvem
potnem listu).
3. člen
Državljan ima pravico zapustiti in se vrniti v državo z
veljavno potno listino, če z mednarodno pogodbo ni drugače
določeno.
Državljanu, ki nima veljavne potne listine, njegovo drža‑
vljanstvo in istovetnost pa nista vprašljiva, mora organ, pristo‑
jen za kontrolo prehajanja čez državno mejo, dovoliti prihod v
državo.
4. člen
Prepovedano je dati, prodati ali posoditi svojo potno li‑
stino drugemu, oziroma kupiti ali uporabiti tujo potno listino
kot svojo, ali spreminjati oziroma brisati katere koli podatke v
potni listini.
Prepovedano je zastaviti potno listino ali vzeti tujo potno
listino z namenom zavarovanja kakšne koristi oziroma pravi‑
ce.
4.a člen
Potne listine smejo kopirati upravljavci zbirk osebnih po‑
datkov samo v primerih, ki jih določa zakon.
Potno listino lahko poleg njenega imetnika kopirajo notarji
in finančne družbe, ki opravljajo finančne storitve, če jo potre‑
bujejo za dokazovanje istovetnosti državljana v konkretnem
postopku. Pojma finančna družba in finančne storitve sta opre‑
deljena v predpisih, ki urejajo bančništvo.
Potno listino je za vnaprej določene namene dovoljeno
kopirati tudi na podlagi pisne privolitve imetnika potne listine.
V primerih, ki niso opisani v drugem in tretjem odstavku
tega člena, je za ugotavljanje istovetnosti, državljanstva ozi‑
roma kontrolo točnosti podatkov, dopusten vpogled v potno
listino imetnika; kadar je to potrebno, pa tudi prepis osebnih
podatkov z nje.
Ob kopiranju potne listine je treba z ustrezno oznako na
kopiji zagotoviti, da se kopija potne listine ne bo uporabljala za
druge namene. Prepovedano je nadaljnje kopiranje kopije.
Na vlogo imetnika potne listine je upravljavec zbirk oseb‑
nih podatkov dolžan izdati potrdilo o kopiji potne listine, na
katerem je naveden namen rabe kopije in rok, za katerega
upravljavec kopijo potrebuje. Imetnik potne listine lahko kopijo
potrdi s podpisom.
Kopijo potne listine je prepovedano hraniti v elektronski
obliki.
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II. VRSTE POTNIH LISTIN IN PRISTOJNI ORGANI
ZA NJIHOVO IZDAJO
5. člen
Potne listine so:
– potni list,
– diplomatski potni list,
– službeni potni list,
– potni list za vrnitev,
– potne listine, ki se izdajajo po mednarodni pogodbi.
6. člen
Pristojni organ za izdajo potnega lista je upravna enota.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka sme potni list v
nujnih primerih (kot npr. zdravljenje, bolezen oziroma smrt ožje‑
ga družinskega člana, nujni službeni opravki) izdati ministrstvo,
pristojno za notranje zadeve.
Državljanu, ki v tujini stalno ali začasno prebiva ali je v
tujini, pa se zaradi zdravstvenih ali drugih upravičenih razlo‑
gov ne more vrniti v državo, lahko izda potni list tudi organ
Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje
konzularnih zadev.
Diplomatski in službeni potni list izda ministrstvo, pristojno
za zunanje zadeve.
Potni list za vrnitev izda organ Republike Slovenije v tujini,
ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev.
7. člen
(črtan)
8. člen
(črtan)
9. člen
Diplomatski potni list se izda predsedniku Republike
Slovenije, poslancem Državnega zbora Republike Slovenije,
poslancem iz Republike Slovenije v Evropskem parlamentu,
predsedniku Državnega sveta Republike Slovenije, pred‑
sedniku in članom Vlade Republike Slovenije, predsedniku
Ustavnega sodišča Republike Slovenije, varuhu človekovih
pravic, predsedniku Vrhovnega sodišča Republike Sloveni‑
je, predsedniku Računskega sodišča Republike Slovenije,
uslužbencem Republike Slovenije v diplomatskih predstav‑
ništvih in konzulatih ter uslužbencem v posebnih misijah v
tujini, ki imajo diplomatske ali konzularne nazive, ter usluž‑
bencem ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, ki opra‑
vljajo diplomatske in konzularne naloge in imajo diplomatske
nazive, vključno s tistimi, ki v dogovoru z ministrstvom,
pristojnim za zunanje zadeve, opravljajo naloge v Evrop‑
ski službi za zunanje delovanje, vodjem državnih delegacij
Republike Slovenije, osebam, ki po sklepu Vlade Republike
Slovenije odhajajo na delo v mednarodne organizacije kot
funkcionarji z diplomatskim statusom v omenjenih organiza‑
cijah, diplomatskim kurirjem in določenim drugim osebam,
če je to v interesu Republike Slovenije.
Diplomatski potni list se lahko izda tudi ožjim družinskim
članom uslužbencev Republike Slovenije v diplomatskih pred‑
stavništvih in konzulatih ter uslužbencev na posebnih misijah
v tujini, uslužbencev, ki na podlagi sporazuma z ministrstvom,
pristojnim za zunanje zadeve, opravljajo naloge v Evropski
službi za zunanje delovanje in ožjim družinskim članom oseb,
ki po sklepu Vlade Republike Slovenije odhajajo na delo v
mednarodne organizacije kot funkcionarji z diplomatskim sta‑
tusom v omenjenih organizacijah, če z njimi živijo v skupnem
gospodinjstvu v tujini, ter ožjim družinskim članom ostalih oseb
iz prejšnjega odstavka, če jih spremljajo na službeni poti v
tujino.
Za ožjega družinskega člana oseb iz prejšnjega odstavka
se štejejo njihov zakonec ali zunajzakonski partner, njihovi otro‑
ci in otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja.
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10. člen
Službeni potni list se izda svetnikom Državnega sveta
Republike Slovenije, uslužbencem ministrstva, pristojnega za
zunanje zadeve, in uslužbencem, razporejenim v diplomatska
predstavništva ali konzulate Republike Slovenije v tujini, ki niso
upravičeni do diplomatskega potnega lista.
Službeni potni list se izda tudi članom državnih delegacij
Republike Slovenije in uslužbencem drugih državnih organov,
kadar službeno potujejo v tujino ter določenim drugim osebam,
če je to v interesu Republike Slovenije.
Službeni potni list se lahko izda ožjim družinskim članom
uslužbencev iz prvega odstavka tega člena, če z njimi živijo v
skupnem gospodinjstvu v tujini. Za ožjega družinskega člana
se šteje zakonec ali zunajzakonski partner, njihovi otroci in
otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja.
11. člen
Potni list za vrnitev je potna listina, ki se izda državljanu
Republike Slovenije ali državljanu druge države članice Evrop‑
ske unije, ki je v tujini ostal brez potne listine.
Potni list za vrnitev se izda državljanu druge države člani‑
ce Evropske unije, če v državi, kjer je ostal brez potne listine, ni
diplomatskega predstavništva ali konzulata njegove države ozi‑
roma če tam njegova država ni kako drugače zastopana. Potni
list za vrnitev se državljanu druge države članice Evropske
unije izda le po pridobitvi soglasja pristojnega organa države,
katere državljan je.
12. člen
Potne listine se izdajajo na obrazcu, ki ga predpiše mi‑
nister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom,
pristojnim za zunanje zadeve, ki določita tudi ceno obrazcev
potnih listin, ki jo državljan plača pristojnemu organu.
Obrazce potnih listin in obrazce vlog za izdajo potnih listin
izdeluje podjetje ali organizacija, ki jo izbere minister, pristojen
za notranje zadeve, v soglasju z ministrom, pristojnim za zu‑
nanje zadeve, v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila, v
skladu s sklenjeno pogodbo.
Obrazci potnih listin, razen potnega lista za vrnitev in po‑
tnih listin, ki se izdajajo po mednarodni pogodbi, se personalizi‑
rajo v podjetju ali organizaciji, ki jo izbere minister, pristojen za
notranje zadeve, v soglasju z ministrom, pristojnim za zunanje
zadeve, v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila, v skladu
s sklenjeno pogodbo.
Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, in ministrstvo,
pristojno za zunanje zadeve, vsako s svojega delovnega po‑
dročja, imata pri nadzoru podjetja ali organizacije iz drugega in
tretjega odstavka tega člena pravico pregledati vso dokumenta‑
cijo, ki se nanaša na postopke izdelave, personalizacije in skla‑
diščenja obrazcev iz drugega odstavka tega člena, prostore, v
katerih poteka njihova izdelava, personalizacija in skladiščenje,
ter preveriti, ali osebe, ki opravljajo te naloge, izpolnjujejo na‑
slednje pogoje za opravljanje svojih nalog:
– da so polnoletne;
– da niso bile pravnomočno obsojene zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepo‑
gojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece;
– da niso v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
12.a člen
Prenos potnih listin iz tretjega odstavka 12. člena tega za‑
kona in vlog za njihovo izdajo med pristojnim organom oziroma
ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve, ali ministrstvom,
pristojnim za zunanje zadeve, in podjetjem ali organizacijo
iz tretjega odstavka 12. člena tega zakona izvaja podjetje ali
organizacija, registrirana za prenos poštnih pošiljk, na način, ki
zagotavlja zaščito, varnost in sledljivost poštnih pošiljk.
13. člen
Obrazci potnih listin se tiskajo v slovenščini, angleščini in
francoščini, na območjih, določenih z zakonom, kjer avtohtono
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živijo, skupaj s pripadniki slovenskega naroda, tudi pripadniki
italijanske oziroma madžarske narodnosti, pa tudi v italijanščini
ali madžarščini.
Posamezna besedila v potnih listinah, določena s prav‑
nimi akti ali odločitvami Evropske unije, so natisnjena v vseh
uradnih jezikih držav članic Evropske unije.
III. VELJAVNOST POTNIH LISTIN
14. člen
Potni list se izda z veljavnostjo 10 let.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se državljanu,
ki še ni dopolnil starosti treh let, izda potni list z veljavnostjo
treh let, državljanu, staremu od treh do 18 let, pa z veljavnostjo
pet let.
Državljanu, ki v obdobju petih let pred vložitvijo vloge za
izdajo potnega lista, izgubi, pogreši ali odtuji dva ali več potnih
listov, se izda potni list z veljavnostjo enega leta.
Po poteku veljavnosti potnega lista iz prejšnjega odstavka
se državljanu izda potni list z veljavnostjo iz prvega oziroma
drugega odstavka tega člena, če v času veljavnosti potnega
lista iz prejšnjega odstavka ni izgubil, pogrešil ali mu je bil potni
list odtujen.
Ob vsaki naslednji izgubi, pogrešitvi ali odtujitvi potnega
lista se novi potni list ponovno izda po tretjem odstavku tega
člena.
Državljanu, ki mu ob vložitvi vloge za izdajo potnega lista
zaradi zdravstvenih razlogov, ki so začasne narave, ni mogoče
odvzeti prstnih odtisov, kot to določa 23. člen zakona, se izda
potni list z veljavnostjo enega leta.
Določbe tretjega, četrtega in petega odstavka se ne upo‑
rabljajo v primeru, če državljan, ki mu je bila odtujena potna
listina, dokaže, da je z njo ravnal z dolžno skrbnostjo in je
odtujitev prijavil kot kaznivo dejanje pristojnemu organu.
15. člen
(črtan)
16. člen
Diplomatski in službeni potni list se izdata za čas opra‑
vljanja naloge, zaradi katere je imetnik upravičen do takega
potnega lista, vendar njuna veljavnost ne sme biti daljša od
petih let.
17. člen
Potni list za vrnitev se izda za čas veljavnosti do 30 dni
oziroma za čas, ki je potreben za vrnitev v državo, katere dr‑
žavljan je imetnik, v državo, na območju katere ima prijavljeno
stalno prebivališče, ali izjemoma v državo, na območju katere
ima prijavljeno začasno prebivališče.
18. člen
(črtan)
19. člen
(črtan)
20. člen
Državljan mora najpozneje v 30 dneh po spremembi stal‑
nega prebivališča pristojnemu organu predložiti potno listino za
vpis spremembe stalnega prebivališča v potno listino.
Državljan mora izročiti pristojnemu organu potno listino v
uničenje najpozneje v 30 dneh, če:
1. se spremeni kateri koli osebni podatek, ki je vpisan na
biografski strani potne listine;
2. spremeni stalno prebivališče, pa vpis spremembe stal‑
nega prebivališča v potno listino iz prejšnjega odstavka ni več
možen;
3. fotografija ne kaže več njegove prave podobe;
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4. je poškodovana oziroma obrabljena, ali če iz kakšnega
drugega razloga ni več uporabna.
21. člen
Ne glede na 14. in 16. člen tega zakona, potnim listinam
po zakonu preneha veljavnost:
1. z dnem naznanitve pogrešitve, izgube ali tatvine;
2. s prenehanjem državljanstva Republike Slovenije;
3. s smrtjo državljana;
4. potnemu listu, izdanemu skladno z drugim odstavkom
2. člena tega zakona – s prenehanjem razlogov za izdajo,
podanimi ob vlogi skladno z enajstim odstavkom 23. člena
tega zakona;
5. diplomatskemu in službenemu potnemu listu – s pre‑
nehanjem razlogov za izdajo skladno z 9. in 10. členom tega
zakona.
V primeru iz 2. točke prejšnjega odstavka mora imetnik
potno listino izročiti v uničenje pristojnemu organu ali diplomat‑
skemu predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini
ob vročitvi odločbe o prenehanju državljanstva Republike Slo‑
venije. V primeru iz 4. točke prejšnjega odstavka mora imetnik
potni list izročiti v uničenje pristojnemu organu v roku 30 dni po
nastopu razlogov iz 4. točke prejšnjega odstavka. V primeru iz
5. točke prejšnjega odstavka mora imetnik potno listino izročiti
v uničenje ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve, v osmih
dneh po nastopu razloga.
IV. POSTOPEK ZA IZDAJO POTNIH LISTIN
22. člen
Vlogo za izdajo potne listine vloži državljan osebno pri
pristojnem organu.
Vlogo lahko vloži državljan, ki je dopolnil 18 let, in tudi
državljan, ki še ni star 18 let, pa je sklenil zakonsko zvezo ali
je postal roditelj in mu je z odločbo sodišča priznana popolna
poslovna sposobnost.
Za državljana, mlajšega od 18 let, oziroma državljana, ki
ni poslovno sposoben, vloži vlogo zakoniti zastopnik.
Pooblaščena oseba organa, pristojnega za izdajo potne
listine, ob vložitvi vloge preveri istovetnost državljana, v prime‑
rih, ko vlogo za izdajo potne listine vloži zakoniti zastopnik, pa
tudi istovetnost zakonitega zastopnika. Istovetnost se lahko
preveri tudi z vpogledom v uradne evidence.
23. člen
Vloga za izdajo potne listine se vloži na predpisanem
obrazcu, v fizični ali elektronski obliki.
V vlogi za izdajo potne listine je treba navesti resnične
podatke.
Obrazec iz prvega odstavka tega člena vsebuje naslednje
podatke:
1. serijsko in registrsko številko potne listine;
2. priimek in ime;
3. EMŠO oziroma rojstni datum in spol, če ta ni določe‑
na;
4. rojstni kraj;
5. stalno prebivališče;
6. državljanstvo;
7. datum in kraj vložitve vloge;
8. priimek in ime, EMŠO oziroma rojstni datum in spol,
če ta ni določena, ter stalno prebivališče in podpis zakonitega
zastopnika;
9. tip in vrsto potne listine;
10. način in datum vročitve potne listine;
11. podpis državljana, ki zna in se zmore podpisati.
K vlogi za izdajo potne listine, razen za izdajo potnega
lista za vrnitev, mora državljan priložiti staro potno listino in
fotografijo predpisane velikosti, ki kaže njegovo pravo podobo.
Fotografija se priloži v fizični ali digitalni obliki. Fotografije v
digitalni obliki se hranijo na elektronskem odložišču fotografij
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za osebne dokumente eno leto in se lahko na vlogo državljana
uporabijo tudi za izdajo drugega uradnega identifikacijskega
dokumenta.
Organ, pristojen za izdajo potne listine, lahko za namene
izdaje potne listine ali katerega drugega identifikacijskega do‑
kumenta v elektronskem odložišču fotografij obdeluje naslednje
osebne podatke:
– ime in priimek;
– referenčno številko;
– fotografijo državljana v digitalni obliki;
– datum fotografiranja in veljavnost fotografije;
– ime in priimek ali firmo fotografa.
Za izdajo potne listine se lahko uporabi tudi fotografija v
digitalni obliki, ki se hrani v evidenci izdanega drugega uradnega
identifikacijskega dokumenta, če kaže pravo podobo državljana.
Ustreznost fotografije ter način predložitve, hranjenja in
uporabe fotografije v digitalni obliki predpiše minister, pristo‑
jen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom, pristojnim za
zunanje zadeve.
Vlogi za izdajo potnega lista za vrnitev mora državljan
priložiti dve fotografiji predpisane velikosti, ki kažeta njegovo
pravo podobo.
Ob vlogi za izdajo potnega lista, diplomatskega potnega
lista in službenega potnega lista se državljanu od dopolnjene‑
ga 12. leta starosti na predpisan način odvzameta dva ploska
prstna odtisa, razen v primerih, ko je iz zdravstvenih razlogov
mogoč odvzem le enega prstnega odtisa ali ko odvzem prstnih
odtisov ni mogoč. Način odvzema prstnih odtisov predpiše
minister, pristojen za notranje zadeve v soglasju z ministrom,
pristojnim za zunanje zadeve.
Vloga za izdajo diplomatskega in službenega potnega
lista vsebuje poleg podatkov iz tretjega odstavka tega člena
še podatek o diplomatskem oziroma konzularnem nazivu in
funkciji, ki jo oseba opravlja.
Ob vlogi za izdajo drugega potnega lista, mora prosilec
navesti razloge za izdajo in predložiti dokazilo o njihovem
obstoju.
Potni list vsebuje naslednje podatke:
1. tip potnega lista in kodo države;
2. serijsko številko potnega lista;
3. fotografijo državljana;
4. priimek in ime;
5. državljanstvo;
6. rojstni datum;
7. EMŠO;
8. rojstni kraj;
9. spol;
10. stalno prebivališče;
11. datum izdaje in datum veljavnosti potnega lista;
12. pristojni organ in
13. lastnoročni podpis državljana, ki zna in se zmore
podpisati;
14. pomnilniški medij, na katerem so podoba obraza
in prstna odtisa oziroma prstni odtis državljana shranjeni kot
biometrični podatek.
Diplomatski in službeni potni list vsebujeta podatke iz
1. do 9. in 11. do 14. točke prejšnjega odstavka ter diplomatski
oziroma konzularni naziv in funkcijo, ki jo imetnik opravlja.
Potni list za vrnitev vsebuje podatke iz 2. do 6., 8. in 9. ter
11. in 13. točke dvanajstega odstavka tega člena, serijsko šte‑
vilko in podpis uradne osebe, ki je izdala potni list za vrnitev.
23.a člen
Potna listina se lahko vroči pri pristojnem organu ali po
pošti, v nujnih primerih (kot npr. zdravljenje, bolezen oziroma
smrt ožjega družinskega člana, nujni službeni opravki) pa tudi
pri pooblaščenem podjetju ali organizaciji iz tretjega odstavka
12. člena tega zakona. Način vročitve izbere državljan ob vlo‑
žitvi vloge za izdajo potne listine.
Potna listina za državljana, mlajšega od 18 let, oziroma
državljana, ki ni poslovno sposoben, se vroči zakonitemu za‑
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stopniku, ki je vložil vlogo za njeno izdajo, ali drugemu zako‑
nitemu zastopniku, če je tako navedel zakoniti zastopnik ob
vložitvi vloge. Državljanu, ki je ob vložitvi vloge za izdajo potne
listine star 15 let in več, pa se lahko ne glede na njegovo po‑
slovno sposobnost, vroči potna listina, če temu ob vložitvi vloge
ni nasprotoval zakoniti zastopnik.
Pisemska pošiljka s potno listino iz prejšnjega odstavka je
naslovljena na osebo, ki se ji vroči potna listina.
Potna listina se lahko ob predložitvi pooblastila ali izjave
pooblaščenca o obstoju pooblastila v skladu z zakonom, ki
ureja splošni upravni postopek, vroči tudi pooblaščencu.
Vročitev po pošti je opravljena, ko državljan prevzame
potno listino. Če potne listine ne prevzame v osmih dneh od
prejema obvestila o dospeli pošiljki, se potna listina vrne pri‑
stojnemu organu, ki jo je izdal.
Državljanu iz tretjega odstavka 6. člena tega zakona se
potna listina vroči pri organu Republike Slovenije v tujini, ki je
pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev.
24. člen
Pogrešitev, izgubo ali tatvino (v nadaljnjem besedilu: po‑
grešitev) potne listine v Republiki Sloveniji mora imetnik takoj,
če to ni mogoče, pa najpozneje v osmih dneh, naznaniti orga‑
nu, pristojnemu za izdajo potne listine. V naznanitvi navede
podatke iz 2., 3., 5. in 8. točke tretjega odstavka 23. člena
tega zakona, vrsto potne listine in okoliščine pogrešitve potne
listine.
Pogrešitev potne listine v tujini mora imetnik takoj, če to ni
mogoče, pa najkasneje v osmih dneh po prihodu v Republiko
Slovenijo, naznaniti pristojnemu organu na način, določen v
prejšnjem odstavku. Državljan brez stalnega prebivališča v
Republiki Sloveniji mora pogrešitev potne listine v tujini nazna‑
niti najbližjemu diplomatskemu predstavništvu ali konzulatu
Republike Slovenije v tujini v 30 dneh od pogrešitve na način,
določen v prejšnjem odstavku.
V naznanitvi pogrešitve je potrebno navesti resnične po‑
datke o okoliščinah pogrešitve potne listine.
Za prijavo pogrešitve potne listine se smiselno uporabljajo
določbe 22. člena tega zakona.
25. člen
O vlogi za izdajo potne listine mora pristojni organ odločiti
v 15 dneh po njeni vložitvi.
Od državljanov, rojenih v tujini, ki niso vpisani v matični
register v Republiki Sloveniji in je za njih potrebno ugotoviti
državljanstvo in ostale osebne podatke, lahko pristojni organ
zahteva, da predložijo izpisek iz rojstne matične knjige in do‑
kazilo o državljanstvu, sicer se rok, v katerem mora biti izdana
potna listina, lahko podaljša še za 30 dni.
V primeru, da pristojni organ podvomi o resničnosti po‑
datkov iz tretjega odstavka prejšnjega člena, se rok za izdajo
potne listine lahko podaljša za čas ugotavljanja resničnosti
podatkov, ki pa ne sme biti daljši od 60 dni.
26. člen
Organ, pri katerem je bila vložena vloga za izdajo potne
listine, izdajo zavrne:
1. če je zoper državljana, ki prosi za izdajo potne listine,
uveden kazenski postopek oziroma teče postopek v zakonskih
sporih ter sporih iz razmerij med starši in otroki, dokler posto‑
pek traja – če to zahteva pristojno sodišče;
2. če obstajajo interesi obrambe države, določeni v zako‑
nu – če to zahteva ministrstvo, pristojno za obrambo;
3. če je bila državljanu najmanj dvakrat izrečena kazen
zapora za kazniva dejanja neupravičene proizvodnje in prome‑
ta s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in
predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, po‑
narejanja denarja, tihotapstva, ponarejanja listin, nedovoljene
proizvodnje in prometa orožja ali eksplozivov, prepovedanega
prehajanja meje ali ozemlja države, trgovine z ljudmi, teroriz‑
ma, financiranja terorizma, ščuvanja in javnega poveličevanja
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terorističnih dejanj, novačenja in usposabljanja za terorizem,
novačenja vojaških najemnikov in oseb, mlajših od osemnajst
let, za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost ali za kazni‑
va dejanja, povezana s tujino, za katera je v zakonu predpisana
kazen osem ali več let zapora, če to zahteva policija.
Sodišče mora o pravnomočni sodbi za kazniva dejanja iz
3. točke prejšnjega odstavka obvestiti pristojno policijsko enoto,
na območju katere ima državljan prijavljeno stalno prebivališče,
oziroma policijsko enoto, na območju katere je sedež sodišča,
če državljan nima stalnega prebivališča na območju Republike
Slovenije, ki vloži zahtevo iz 3. točke prejšnjega odstavka.
Če je kakšen od razlogov iz prvega odstavka tega člena
nastal po izdaji potne listine, pristojni organ izdano potno listino
odvzame.
Pritožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ne zadrži
izvršitve.
27. člen
O vseh dejstvih, katerih posledica je prenehanje razlo‑
gov za zavrnitev vloge za izdajo potnega lista, mora pristojno
sodišče, ministrstvo, pristojno za obrambo, ali policija takoj ob‑
vestiti upravno enoto, na območju katere ima državljan stalno
prebivališče, ali ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, če
državljan nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji.
Šteje se, da ni več razlogov za zavrnitev vloge za izdajo
potnega lista iz prvega odstavka prejšnjega člena, če pristojno
sodišče ali ministrstvo, pristojno za obrambo ali policija ne ob‑
novi zahteve po preteku enega leta od dneva vložitve zahteve
za zavrnitev izdaje potnega lista.
28. člen
O pritožbi zoper odločbo o zavrnitvi vloge za izdajo potne
listine, oziroma o odvzemu potne listine, ki jo je izdal pristojni
organ ali organ Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen
za konzularne zadeve, odloča ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve.
O pritožbi zoper odločbo o zavrnitvi vloge za izdajo potne
listine oziroma o odvzemu potne listine, ki jo je na prvi stopnji
izdalo ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, odloča vlada.
29. člen
Na vlogo državljana, ki mu je bila zavrnjena izdaja potne
listine, oziroma, ki mu je bila odvzeta potna listina, sme sodišče
ali organ, ki je zahteval prepoved izdaje, v posebno upraviče‑
nih razlogih (smrt družinskega člana, zdravljenje v tujini, nujni
službeni opravki) dovoliti izdajo potne listine z omejeno veljav‑
nostjo, ki ne sme biti daljša od 60 dni.
V. EVIDENCE
30. člen
Organi, pristojni za izdajo potnih listin, vodijo in vzdržujejo
evidenco izdanih potnih listin za namene preverjanja istove‑
tnosti, državljanstva, prehoda državne meje ter za upravne
postopke po tem zakonu. Evidenca se vodi na centralnem
računalniku ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.
Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– podatke iz tretjega odstavka 23. člena tega zakona;
– diplomatski oziroma konzularni naziv in funkcijo, ki jo
oseba opravlja, v primeru izdaje diplomatskega oziroma služ‑
benega potnega lista;
– fotografijo imetnika v digitalni obliki, ki je ni mogoče
prebrati z napravami za branje biometričnih podatkov;
– prstna odtisa oziroma prstni odtis in podatek o roki in
prstu prstnega odtisa;
– podatke o datumu izdaje, izdelave in prevzema potne
listine na pošto;
– podatke o izgubljenih, pogrešanih in ukradenih potnih
listinah;
– podatke iz 26. člena tega zakona.
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Obdelava osebnih podatkov iz evidence izdanih potnih
listin je dopustna le v obsegu, ki je potreben za uresničevanje
namena iz prvega odstavka tega člena.
Zaradi zagotovitve varnosti pravnega prometa so na eno‑
tnem državnem portalu e‑uprava dostopni podatki o izgubljenih,
pogrešanih in ukradenih potnih listinah iz šeste alineje drugega
odstavka tega člena, in sicer:
– organ, pristojen za izdajo potne listine,
– serijska številka,
– datum izdaje in datum veljavnosti,
– datum naznanitve pogrešitve, izgube ali kraje.
Fotografijo v digitalni obliki, ki se hrani na elektronskem
odložišču fotografij za osebne dokumente, se v evidenco iz‑
danih potnih listin na podlagi četrtega odstavka 23. člena tega
zakona prevzema s samodejnim povezovanjem z elektron‑
skim vložiščem fotografij. Prevzemanje teh podatkov poteka na
podlagi privolitve posameznika z uporabo referenčne številke
fotografije.
Fotografijo v digitalni obliki, ki se hrani v evidenci drugega
uradnega identifikacijskega dokumenta na podlagi šestega
odstavka 23. člena tega zakona, se v evidenco izdanih potnih
listin prevzema s samodejnim povezovanjem z evidenco oseb‑
nih izkaznic, ki se vodi skladno z določbami zakona, ki ureja
izdajo osebnih izkaznic in evidenco voznikov, ki se vodi skladno
z določbami zakona, ki ureja izdajo vozniških dovoljenj. Prevze‑
manje teh podatkov poteka na podlagi privolitve posameznika
z uporabo EMŠO.
Podatke iz evidence vodi organ, pristojen za izdajo potnih
listin, pet let po prenehanju veljavnosti potne listine, razen po‑
datkov iz 26. člena tega zakona, ki jih pristojni organ uniči po
petih letih, ko preneha razlog za njihovo vodenje.
Prstna odtisa oziroma prstni odtis se v evidenci iz drugega
odstavka tega člena hranita oziroma hrani do vročitve potne
listine.
Način vodenja evidence izdanih potnih listin predpiše
minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom,
pristojnim za zunanje zadeve.
30.a člen
Če državljan vloži vlogo za izdajo potne listine izven
sedeža diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike
Slovenije v državi, kjer kriptiran elektronski prenos osebnih
podatkov ni dovoljen ali ni mogoč, se osebni podatki državljana
iz 2. in 3. točke tretjega odstavka 23. člena in osmega odstav‑
ka 23. člena tega zakona hranijo in prenašajo na ustrezno
varovanem in kriptiranem elektronskem mediju do njihovega
elektronskega prenosa v evidenco potnih listin, vendar največ
15 dni od njihove pridobitve.
Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi, če drža‑
vljan vloži vlogo za izdajo potne listine na diplomatsko pred‑
stavništvo ali konzulat, vendar le v času, ko kriptiran elektronski
prenos osebnih podatkov v evidenco potnih listin ni mogoč.
V času hranjenja na elektronskem mediju iz prvega od‑
stavka tega člena morajo biti osebni podatki državljana varova‑
ni v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
Po prenosu osebnih podatkov iz prvega odstavka tega
člena v evidenco potnih listin se osebni podatki na elektron‑
skem mediju uničijo.
31. člen
Podatke iz evidence lahko uporabljajo delavci pristojnega
organa, ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, in mini‑
strstva, pristojnega za zunanje zadeve, za opravljanje nalog
s svojega delovnega področja, uporabljajo pa jih lahko tudi
policisti, če gre za izvrševanje z zakonom določenih nalog, v
primerih iz 26. člena tega zakona pa tudi pristojna sodišča in
ministrstvo, pristojno za obrambo.
Osebne podatke na elektronskem mediju iz prvega od‑
stavka prejšnjega člena lahko uporabljajo le pooblaščeni usluž‑
benci diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike
Slovenije.
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Podoba obraza imetnika potne listine, shranjena kot bio‑
metrični podatek, in prstni odtisi oziroma prstni odtis, shranjen
kot biometrični podatek na pomnilniškem mediju, se lahko
uporabljajo le za preverjanje verodostojnosti potne listine in is‑
tovetnosti imetnika potne listine pri prehajanju državne meje.
Osebne podatke iz 23. člena tega zakona sme upora‑
bljati pooblaščeno podjetje ali organizacija iz tretjega odstavka
12. člena tega zakona za potrebe vpisa podatkov na obrazec
potne listine in jih mora v roku 30 dni po uporabi uničiti.
Podatek o registrski številki potne listine sme uporabljati
podjetje ali organizacija iz 12.a člena tega zakona za potrebe
potrditve prevzema poštnih pošiljk iz 12.a člena tega zakona in
ga mora v roku 30 dni po uporabi uničiti.
VI. NADZOR
32. člen
Nadzor nad izvrševanjem določb tega zakona izvajata
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, in ministrstvo, pristoj‑
no za zunanje zadeve, vsako s svojega delovnega področja.
Nadzor nad izvrševanjem določb 2. in 4. člena, prvega odstav‑
ka 20. člena, drugega odstavka 21. člena, drugega odstavka
23. člena, prvega, drugega in tretjega odstavka 24. člena tega
zakona izvaja Inšpektorat Republike Slovenije, pristojen za
notranje zadeve. Nadzor nad izvrševanjem določb iz 4. člena
tega zakona izvaja tudi policija.
Inšpektorat Republike Slovenije, pristojen za notranje za‑
deve, in policija izvršujeta pristojnost iz prejšnjega odstavka kot
prekrškovna organa.
Podjetje ali organizacija iz 12. člena tega zakona mora
osebam, določenim s pogodbo iz drugega in tretjega odstavka
12. člena tega zakona, omogočiti nadzor prostorov, v katerih
poteka izdelava, personalizacija in skladiščenje obrazcev iz
12. člena tega zakona, ter jim dati na vpogled vso potrebno
dokumentacijo, ki se nanaša na postopke in izpolnjevanje po‑
gojev za osebe, ki opravljajo naloge izdelave, personalizacije
in skladiščenja teh obrazcev.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
33. člen
Z globo od 400 do 830 eurov se kaznuje za prekršek
posameznik, ki:
1. že ima veljavno potno listino in si pridobi še drugo iste
vrste, pa pri tem ne obstajajo razlogi iz drugega odstavka 2. čle‑
na tega zakona (prvi odstavek 2. člena tega zakona);
2. da, proda ali posodi svojo potno listino drugemu ozi‑
roma kupi ali uporabi tujo potno listino kot svojo ali spreminja
oziroma izbriše podatke v potni listini, če to dejanje nima zna‑
kov kaznivega dejanja (prvi odstavek 4. člena);
3. ki v vlogi za izdajo potne listine in naznanitvi pogreši‑
tve potne listine navede neresnične podatke (drugi odstavek
23. člena in tretji odstavek 24. člena).
34. člen
Z globo od 125 do 400 eurov se kaznuje za prekršek
posameznik, ki:
1. zastavi potno listino ali vzame tujo potno listino z na‑
menom zavarovanja kakšne koristi ali pravice (drugi odstavek
4. člena);
2. potne listine v določenem roku po nastopu razlogov
za prenehanje njene veljavnosti ne izroči pristojnemu organu
(drugi odstavek 21. člena);
3. potne listine v določenem roku ne izroči pristojnemu
organu (prvi in drugi odstavek 20. člena);
4. ne naznani pogrešitve potne listine (prvi in drugi od‑
stavek 24. člena).
Z globo od 400 do 1.250 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki vzame
tujo potno listino z namenom zavarovanja kakšne koristi ali
pravice (drugi odstavek 4. člena).
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Z globo od 125 do 400 eurov se kaznuje za prekršek iz
prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe ali
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
34.a člen
Za prekrške iz 33. in 34. člena tega zakona se sme v hi‑
trem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje
predpisane globe, določene s tem zakonom.
34.b člen
Z globo od 4.170 do 12.510 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posame‑
znik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki kopira potno listino v
nasprotju s 4.a členom tega zakona.
Z globo od 200 do 2.080 eurov se kaznuje za prekršek
iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe,
samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki
samostojno opravlja dejavnost, odgovorna oseba državnega
organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti.
Z globo od 200 do 830 eurov se kaznuje za prekršek po‑
sameznik, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
Izvajanje 4.a člena tega zakona nadzira državni nadzorni
organ za varstvo osebnih podatkov.
Zakon o potnih listinah državljanov Republike Slovenije – ZPLD‑1 (Uradni list RS, št. 65/2000) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
Minister, pristojen za upravo, v soglasju z ministrom,
pristojnim za zunanje zadeve, v treh mesecih po uveljavitvi
tega zakona:
1. predpiše obrazce iz 7., 12., 23. in 24. člena tega zakona;
2. predpiše način vodenja evidence iz 30. člena tega
zakona;
3. predpiše postopek in način izdelave, izdaje in preklica
potne listine, potrditve dovoljenja zakonitega zastopnika iz
7. člena tega zakona ter posredovanja, hrambe, uporabe, vrni‑
tve in uničenja podatkov iz 23. člena tega zakona, ki jih upora‑
blja pooblaščeno podjetje ali organizacija iz tretjega odstavka
12. člena tega zakona;
4. določi ceno potne listine, ki jo državljan plača pristoj‑
nemu organu.
36. člen
Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristoj‑
nega za zunanje zadeve, v roku treh mesecev po uveljavitvi
tega zakona določi merila za ugotavljanje interesa Republike
Slovenije, na podlagi katerih se lahko izda diplomatski ali služ‑
beni potni list.
37. člen
Potne listine, razen potnih listin, ki se izdajajo po med‑
narodni pogodbi in vizumi, izdani po zakonu o potnih listinah
državljanov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1‑10/91), se
lahko uporabljajo do izteka njihove veljavnosti, vendar največ
dve leti po uveljavitvi tega zakona.
38. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon
o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 1‑10/91).
Pravilnik o potnih listinah in vizumih ter o načinu vodenja
evidence o potnih listih in vizumih (Uradni list RS, št. 19/91
in 52/94) in pravilnik o diplomatskih in službenih potnih listih
(Uradni list RS, št. 5/92) ostaneta v veljavi in se uporabljata,
kolikor nista v nasprotju s tem zakonom, dokler ne bodo izdani
predpisi na podlagi tega zakona.
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39. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potnih
listinah državljanov Republike Slovenije – ZPLD‑1A (Uradni
list RS, št. 98/05) vsebuje naslednje prehodne in končne
določbe:
27. člen
Določbe zakona, ki se nanašajo na biometrične podatke,
se ne uporabljajo za potne listine, ki se izdajajo po mednarodni
pogodbi, če ni v njej določeno drugače.
28. člen
Potne listine in vizumi, izdani po dosedanjih določbah za‑
kona, se lahko uporabljajo do izteka njihove veljavnosti. Imetnik
take potne listine pa lahko, v skladu z 32. členom tega zakona,
že pred iztekom njegove veljavnosti zaprosi za zamenjavo take
potne listine s potno listino, izdano v skladu s tem zakonom.
29. člen
Do spremembe oziroma izdaje novih predpisov se Pravil‑
nik o izvrševanju zakona o potnih listinah državljanov Republi‑
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 10/01 in 100/03) in Uredba o
merilih za ugotavljanje interesa Republike Slovenije, na podlagi
katerih se lahko izda diplomatski ali službeni potni list (Uradni
list RS, št. 58/01), uporabljata, kolikor nista v nasprotju s tem
zakonom.
30. člen
Do vzpostavitve informatizirane evidence naznanitev
okoliščin pogrešitve potnih listin državljan pogrešitev potne
listine naznani pristojnemu organu, na območju katerega ima
prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, če v Republiki
Sloveniji nima stalnega prebivališča.
31. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati tretji
odstavek 153. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS,
št. 37/04 – uradno prečiščeno besedilo).
32. člen
Določbe zakona, ki se nanašajo na biometrične podatke,
se začnejo uporabljati po uskladitvi predpisov iz 29. člena tega
zakona s tem zakonom.
33. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potnih
listinah – ZPLD‑1B (Uradni list RS, št. 44/08) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
3. in 4. člen tega zakona se začneta uporabljati po zago‑
tovitvi tehničnih in tehnoloških možnosti za objavo podatkov
na enotnem državnem portalu e‑uprava, vendar najpozneje
1. oktobra 2009. Do tedaj se še naprej uporabljata peti in šesti
odstavek 24. člena Zakona o potnih listinah (Uradni list RS,
št. 3/06 – uradno prečiščeno besedilo).
7. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potnih
listinah – ZPLD‑1C (Uradni list RS, št. 41/09) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z mini‑
strom, pristojnim za zunanje zadeve, v treh mesecih po uvelja‑
vitvi tega zakona predpiše oziroma uskladi:
1. obrazce iz 12. in 23. člena zakona;
2. način predložitve, hranjenja in uporabe fotografije v
digitalni obliki iz šestega odstavka 23. člena zakona;
3. način odvzema prstnih odtisov iz osmega odstavka
23. člena zakona;
4. način vodenja evidence iz 30. člena zakona;
5. postopek in način izdelave, izdaje in naznanitve pogreši‑
tve potne listine ter posredovanja, hrambe, uporabe in uničenja
podatkov iz 23. člena zakona, ki jih uporablja organizacija ali
podjetje iz tretjega odstavka 12. člena in 12.a člena zakona;
6. ceno obrazcev potnih listin, ki jo državljan plača pri‑
stojnemu organu.
23. člen
Potne listine, izdane po dosedanjih določbah zakona in
na obrazcih, določenih s Pravilnikom o izvrševanju Zakona o
potnih listinah (Uradni list RS, št. 84/06), se lahko uporabljajo
do poteka njihove veljavnosti. Imetnik take potne listine lahko
pred potekom njene veljavnosti zaprosi za njeno zamenjavo s
potno listino, izdano v skladu s tem zakonom.
24. člen
Do uskladitve oziroma izdaje novih predpisov se pravil‑
nik iz prejšnjega člena uporablja, kolikor ni v nasprotju s tem
zakonom.
25. člen
Določbe zakona, ki se nanašajo na prstne odtise, se zač‑
nejo uporabljati 28. junija 2009.
26. člen
Peti odstavek 23. člena zakona se začne uporabljati po
zagotovitvi tehničnih in tehnoloških možnosti za uporabo fo‑
tografij v digitalni obliki iz evidenc drugih javnih listin, vendar
najpozneje 28. junija 2010.
27. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potnih
listinah – ZPLD‑1D (Uradni list RS, št. 10/11) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z mi‑
nistrom, pristojnim za zunanje zadeve, v šestih mesecih po
uveljavitvi tega zakona predpiše način odvzema prstnih odtisov
iz devetega odstavka 23. člena in način vodenja evidence iz
devetega odstavka 30. člena zakona.
Pravilnik o izvrševanju zakona o potnih listinah (Uradni list
RS, št. 48/09) se uporablja do uskladitve oziroma izdaje predpi‑
sa iz prejšnjega odstavka, če ni v nasprotju s tem zakonom.
17. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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Zakon o prekrških (uradno prečiščeno
besedilo) (ZP-1-UPB8)

Na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika dr‑
žavnega zbora in sklepa Državnega zbora z dne 1. 2. 2011 je
Državni zbor na seji dne 30. marca 2011 potrdil uradno preči‑
ščeno besedilo Zakona o prekrških, ki obsega:
– Zakon o prekrških – ZP‑1 (Uradni list RS, št. 7/03 z dne
23. 1. 2003),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških
– ZP‑1A (Uradni list RS, št. 86/04 z dne 5. 8. 2004),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških
– ZP‑1B (Uradni list RS, št. 44/05 z dne 5. 5. 2005),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških
– ZP‑1C (Uradni list RS, št. 40/06 z dne 14. 4. 2006),
– Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
prekrških – ZP‑1C (Uradni list RS, št. 51/06 z dne 18. 5. 2006),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških
– ZP‑1D (Uradni list RS, št. 115/06 z dne 10. 11. 2006),
– Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije
o razveljavitvi tretjega odstavka 223. člena Zakona o pre‑
krških, št. U‑I‑69/06‑16 (Uradni list RS, št. 139/06 z dne
29. 12. 2006),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških
– ZP‑1E (Uradni list RS, št. 17/08 z dne 19. 2. 2008),
– Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zako‑
na o prekrških – ZP‑1E (Uradni list RS, št. 21/08 z dne 29. 2.
2008),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrše‑
vanju kazenskih sankcij – ZIKS‑1C (Uradni list RS, št. 76/08 z
dne 25. 7. 2008),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških
– ZP‑1F (Uradni list RS, št. 108/09 z dne 28. 12. 2009),
– Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o raz‑
veljavitvi tretjega, četrtega in sedmega odstavka 66. člena
Zakona o prekrških, št. U‑I‑56/08‑15 (Uradni list RS, št. 109/09
z dne 28. 12. 2009),
– Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije – ZIntPK
(Uradni list RS, št. 45/10 z dne 4. 6. 2010) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških
– ZP‑1G (Uradni list RS, št. 9/11 z dne 11. 2. 2010).
Št. 716-01/11-3/2
Ljubljana, dne 30. marca 2011
EPA 1678-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

ZAKON
O PREKRŠKIH
uradno prečiščeno besedilo
(ZP-1-UPB8)
PRVI DEL
MATERIALNOPRAVNE DOLOČBE
Prvo poglavje
TEMELJNE DOLOČBE
Predpisovanje prekrškov in sankcij
1. člen
(1) Ta zakon določa splošne pogoje za predpisovanje
prekrškov in sankcij zanje, splošne pogoje za odgovornost
za prekrške, za izrekanje in za izvršitev sankcij za prekrške,
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postopek za prekrške ter organe in sodišča za odločanje o
prekrških.
(2) Predpisi, s katerimi se v Republiki Sloveniji določajo
prekrški, se lahko uporabljajo le v skladu s tem zakonom.
(3) Določbe prvega dela tega zakona (materialnopravne
določbe) veljajo za vse prekrške po predpisih iz prejšnjega
odstavka.
Meje sankcioniranja prekrškov
2. člen
(1) Nikomur ne sme biti izrečena sankcija za prekršek, če
dejanje ni bilo z zakonom, uredbo ali odlokom samoupravne lo‑
kalne skupnosti določeno kot prekršek, preden je bilo storjeno,
in če za tako dejanje ni bila predpisana sankcija za prekršek.
(2) Če se po storitvi prekrška enkrat ali večkrat spremenijo
materialnopravne določbe tega zakona ali predpis, ki določa
prekršek, se uporabi zakon ali predpis, ki je za storilca milejši.
Predpisi o prekrških
3. člen
(1) Prekrški se lahko določijo:
– z zakonom;
– z uredbo Vlade Republike Slovenije;
– z odlokom samoupravne lokalne skupnosti.
(2) Z uredbo Vlade Republike Slovenije se lahko določijo
prekrški in sankcije zanje samo za kršitve določb uredbe in za
kršitve določb pravnih aktov Evropske unije, ki se v Republiki
Sloveniji uporabljajo neposredno.
(3) Z odlokom samoupravne lokalne skupnosti se smejo
določiti prekrški in predpisati zanje globe samo v določenem
znesku ter samo za kršitve predpisov, ki jih same izdajajo
v okviru svojih pristojnosti, ter če jih zakon ali uredba še ne
sankcionira.
Sankcije za prekršek
4. člen
(1) Za storjeni prekršek se ob pogojih iz tega zakona
izreče predpisana sankcija ali opozorilo.
(2) Sankcije za prekrške so:
– globa;
– opomin;
– kazenske točke v cestnem prometu s prenehanjem
veljavnosti vozniškega dovoljenja in prepovedjo uporabe voz‑
niškega dovoljenja;
– prepoved vožnje motornega vozila;
– izgon tujca iz države;
– odvzem predmetov;
– izločitev iz postopkov javnega naročanja;
– vzgojni ukrepi.
(3) Globa se predpiše in izreče kot glavna sankcija, opo‑
min se izreče namesto globe, kazenske točke v cestnem pro‑
metu, prepoved vožnje motornega vozila, izgon tujca iz države,
odvzem predmetov in izločitev iz postopka javnega naročanja
pa se predpišejo in izrečejo kot stranske sankcije.
(4) Kazenske točke v cestnem prometu, prepoved vožnje
motornega vozila in izločitev iz postopkov javnega naročanja
se izrečejo ob pogojih, določenih s tem zakonom, če so z za‑
konom za posamezni prekršek predpisane.
(5) Izgon tujca iz države in odvzem predmetov se izre‑
četa ob pogojih, določenih s tem zakonom, ali če tako določa
zakon.
(6) Poleg globe ali opomina se sme izreči ena ali več
stranskih sankcij.
(7) Ob pogojih in na način, določen s tem zakonom, se
lahko namesto uvedbe postopka o prekršku oziroma izdaje
odločbe o prekršku storilcu prekrška izreče opozorilo.
(8) Ob pogojih, določenih s tem zakonom, se odvzame
premoženjska korist, pridobljena s prekrškom.
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(9) Mladoletnim storilcem prekrškov se izrekajo vzgojni
ukrepi in druge sankcije, določene s tem zakonom.
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Prekršek in kaznivo dejanje

6. člen
Prekršek je dejanje, ki pomeni kršitev zakona, uredbe vla‑
de, odloka samoupravne‚ lokalne skupnosti, ki je kot tako dolo‑
čeno kot prekršek in je zanj predpisana sankcija za prekršek.

11.a člen
(1) Zoper storilca, ki je bil v kazenskem postopku pravno‑
močno spoznan za krivega kaznivega dejanja, ki ima tudi znake
prekrška, ali je bila zaradi takega dejanja kazenska ovadba
zoper njega zavržena na podlagi postopka poravnavanja ali
odloženega pregona, se ne vodi postopek o prekršku in se mu
tudi ne izrekajo sankcije za prekrške.
(2) Če je bil kazenski postopek za kaznivo dejanje, ki
ima tudi znake prekrška, pravnomočno ustavljen, ali je bila
izdana pravnomočna oprostilna sodba, ali je bil obtožni akt
pravnomočno zavrnjen ali zavržen, ali je bila kazenska ovadba
zavržena, se postopek za prekršek zoper storilca vodi le, če ga
razlogi za navedeno odločitev ne izključujejo.
(3) Če je bila zoper storilca vložena kazenska ovadba
zaradi kaznivega dejanja, ki ima tudi znake prekrška, ali zaradi
takega dejanja zoper njega teče kazenski postopek, se posto‑
pek o prekršku ne more začeti, če se je začel, pa se prekine in
se ne sme nadaljevati, dokler ni postopek v zvezi s kaznivim
dejanjem pravnomočno končan. V tem času zastaranje prego‑
na zaradi prekrška ne teče in se nadaljuje po pravnomočnosti
odločitve iz prejšnjega odstavka.
(4) Državni tožilec mora o svoji odločitvi iz prejšnjih od‑
stavkov tega člena, ki vpliva na vodenje postopka o prekršku,
če je bil začet kazenski postopek, pa tudi o pravnomočni odlo‑
čitvi sodišča, brez odlašanja obvestiti za obravnavanje prekrška
pristojni prekrškovni organ oziroma sodišče.

Prekršek neznatnega pomena

Imuniteta

6.a člen
Za prekršek neznatnega pomena šteje prekršek, ki je bil
storjen v okoliščinah, ki ga delajo posebno lahkega in pri kate‑
rem ni nastala oziroma ne bo nastala škodljiva posledica.

12. člen
(1) Zoper tujce, ki v Republiki Sloveniji uživajo imuniteto
po mednarodnem pravu, se postopek o prekršku vodi le za
kršitve, ki niso obsežene s to imuniteto, izreče pa se jim lahko
samo globa oziroma opomin.
(2) Če nastane dvom, ali gre za osebo oziroma za kršitev,
ki je obsežena z imuniteto, se prekrškovni organ obrne za poja‑
snilo na ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
(3) O prekršku, ki ga stori tujec, ki uživa imuniteto po
mednarodnem pravu, prekrškovni organ obvesti ministrstvo,
pristojno za zunanje zadeve, v primeru iz prvega odstavka tega
člena pa priloži tudi odločbo o prekršku.

Veljavnost predpisov
5. člen
(1) Predpisi o prekrških iz prve in druge alineje prvega
odstavka 3. člena tega zakona veljajo na območju Republike
Slovenije; predpisi o prekrških iz tretje alineje prvega odstavka
3. člena tega zakona pa na območju samoupravne lokalne
skupnosti, ki jih je izdala.
(2) Predpisi o prekrških, ki veljajo na območju Republike
Slovenije, se uporabijo tudi proti vsakomur, kdor stori prekršek
na ladji, ki je vpisana v pristanišču na območju Republike Slo‑
venije, ali na zrakoplovu, ki je vpisan v register oziroma eviden‑
co zrakoplovov v Republiki Sloveniji, medtem ko se nahajata
izven njenega območja.
Drugo poglavje
PREKRŠEK IN ODGOVORNOST ZANJ
Prekršek

Domneva nedolžnosti
7. člen
Kdor je obdolžen prekrška, velja za nedolžnega, dokler
njegova odgovornost ni ugotovljena s pravnomočno odločbo.
Uporaba določb kazenskega zakonika
8. člen
Kolikor ni v tem zakonu določeno drugače, se v postopku
o prekršku smiselno uporabljajo določbe kazenskega zakoni‑
ka glede silobrana, skrajne sile, prisiljenosti, neprištevnosti,
naklepa, malomarnosti, dejanske in pravne zmote, storilca
in sostorilca, napeljevanja in pomoči ter časa in kraja storitve
kaznivega dejanja.
Odgovornost za prekršek
9. člen
(1) Za prekršek je odgovoren storilec, ki je storil prekršek
iz malomarnosti ali z naklepom.
(2) Predpis o prekršku lahko določi, da je storilec odgovo‑
ren samo, če je prekršek storil z naklepom.
Poskus
10. člen
Storilec ni odgovoren za poskus prekrška.
Pomagač in napeljevalec
11. člen
Če gre za napeljevanje ali pomoč v posebno olajševal‑
nih okoliščinah, se sme napeljevalcu in pomagaču sankcija
odpustiti.

Odgovornost pravne osebe, samostojnega podjetnika
posameznika, posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost
in odgovorne osebe teh subjektov
13. člen
Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in po‑
samezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, ter odgovorne
osebe teh subjektov so odgovorne za prekršek v skladu s tem
zakonom, če je v predpisu o prekršku tako določeno.
Izključitev odgovornosti
13.a člen
Republika Slovenija in samoupravne lokalne skupnosti ne
odgovarjajo za prekršek, zakon pa lahko določi, da odgovarja
za prekršek odgovorna oseba v državnem organu ali v samo‑
upravni lokalni skupnosti.
Odgovornost pravne osebe
14. člen
(1) Pravna oseba je odgovorna za prekršek, ki ga pri
opravljanju njene dejavnosti storilec stori v njenem imenu ali za
njen račun ali v njeno korist ali z njenimi sredstvi.
(2) Če storilca prekrška ni mogoče odkriti ali če za pre‑
kršek ni odgovoren, je pravna oseba odgovorna za prekršek,
če je njen vodstveni ali nadzorni organ ali njena odgovorna
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oseba opustila dolžno nadzorstvo, s katerim bi se prekršek
lahko preprečil.
(3) Ne glede na določbi prejšnjih odstavkov tega člena
pravna oseba ni odgovorna za prekršek, če dokaže, da je bil
prekršek storjen:
– z namenom škodovanja tej pravni osebi, ali
– z zavestnim kršenjem pogodbe, na podlagi katere sto‑
rilec opravlja delo ali storitev za pravno osebo, ali s kršenjem
navodil ali pravil pravne osebe, ki je v okviru dolžnega nadzor‑
stva pravočasno izvedla vse ukrepe, potrebne za preprečitev
prekrška.
Odgovornost samostojnega podjetnika posameznika
in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost
14.a člen
(1) Samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, sta za prekršek, ki ga storilec
stori pri opravljanju njune dejavnosti, odgovorna pod pogoji iz
14. člena tega zakona.
(2) Samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, sta za prekršek, ki ga pri opra‑
vljanju svoje dejavnosti storita sama, odgovorna pod pogoji iz
9. člena tega zakona.
Odgovornost v primeru stečaja ali prenehanja
14.b člen
(1) Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, so v primeru
stečaja odgovorni za prekršek ne glede na to, ali je bil prekr‑
šek storjen pred začetkom stečajnega postopka ali med njim,
vendar se jim ne izreče globa, temveč le odvzem predmetov in
odvzem premoženjske koristi.
(2) Če pravna oseba pred izdajo odločbe oziroma sodbe o
prekršku preneha obstajati, se jo spozna za odgovorno za pre‑
kršek, sankcije za prekršek in odvzem premoženjske koristi pa
se izrečejo subjektu, ki je njen pravni naslednik, če je vodstveni
ali nadzorni organ ali nosilec tega subjekta vedel za storjeni
prekršek. Če tega ni vedel, se pravnemu nasledniku lahko izre‑
če le odvzem predmetov in odvzem premoženjske koristi.
(3) Če samostojni podjetnik posameznik ali posameznik,
ki samostojno opravlja dejavnost, pred izdajo odločbe oziroma
sodbe o prekršku preneha obstajati v tej statusni obliki, se ga
spozna za odgovornega za prekršek, sankcije za prekršek in
odvzem premoženjske koristi pa se izrečejo fizični osebi, ki je
bila nosilec statusne oblike, ki je prenehala.
Pojem odgovorne osebe
15. člen
(1) Odgovorna oseba je tista oseba, ki je pooblaščena
opravljati delo v imenu, na račun, v korist ali s sredstvi pravne
osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posamezni‑
ka, ki samostojno opravlja dejavnost, državnega organa ali
organa samoupravne lokalne skupnosti.
(2) Odgovorna oseba je tudi tista oseba, ki je pri subjektu
iz prejšnjega odstavka pooblaščena izvajati dolžno nadzorstvo,
s katerim se lahko prepreči prekršek.
(3) Šteje se, da je za izvajanje dolžnega nadzorstva
pooblaščen vodstveni organ, za dolžno nadzorstvo nad vod‑
stvenim organom pa nadzorni organ, razen če dokaže, da je
bila odgovornost za izvajanje dolžnega nadzorstva s pravnim
aktom prenesena na drugo osebo ali organ.
(4) Če ima v primeru iz prejšnjega odstavka vodstveni ali
nadzorni organ več članov, je za izvajanje dolžnega nadzorstva
odgovoren vsak član posebej, razen če dokaže, da je bila ta
odgovornost s pravnim aktom naložena le posameznim članom
ali ožji skupini članov.
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Odgovornost odgovorne osebe
15.a člen
(1) Odgovorna oseba je odgovorna za prekršek, ki ga stori
s svojim dejanjem (storitvijo ali opustitvijo) pri opravljanju dejav‑
nosti pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, pri izvrševanju
pooblastil državnega organa ali organa samoupravne lokalne
skupnosti.
(2) Odgovornost odgovorne osebe za prekršek ne prene‑
ha, če ji je prenehala zaposlitev ali ni več druge pravne podlage
za delo v pravni osebi ali zanjo, za samostojnega podjetnika
posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejav‑
nost, za državni organ ali samoupravno lokalno skupnost,
kakor tudi ne, če je subjekt, pri katerem je delovala odgovorna
oseba, prenehal obstajati ali opravljati dejavnost ali če ni več
pogojev za ugotavljanje njegove odgovornosti za prekršek.
(3) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena
odgovorna oseba ni odgovorna za prekršek, če je ravnala
po odredbi nadrejene odgovorne osebe ali vodstvenega ali
nadzornega organa pravne osebe, državnega organa ali sa‑
moupravne lokalne skupnosti ali po odredbi samostojnega
podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opra‑
vlja dejavnost, in je storila vse, kar je bila po zakonu, drugem
predpisu ali po notranjem aktu tega subjekta dolžna storiti, da
bi preprečila prekršek.
Način storitve prekrška
16. člen
(1) Prekršek je lahko storjen s storitvijo ali z opustitvijo.
(2) Prekršek je storjen z opustitvijo, če je storilec opustil
dejanje, ki bi ga moral storiti.
Tretje poglavje
SANKCIJE ZA PREKRŠEK
Globa
17. člen
(1) Globa se lahko predpiše v razponu ali v določenem
znesku.
(2) Z zakonom ali z uredbo Vlade Republike Slovenije se
lahko predpiše globa v razponu:
– za posameznika od 40 do 5.000 eurov;
– za samostojnega podjetnika posameznika in posame‑
znika, ki samostojno opravlja dejavnost, od 200 do 150.000
eurov;
– za pravno osebo od 200 do 250.000 eurov, če se pravna
oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo
ali veliko gospodarsko družbo, pa od 400 do 500.000 eurov;
– za odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo
samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika,
ki samostojno opravlja dejavnost in za odgovorno osebo v
državnem organu ali v samoupravni lokalni skupnosti od 40
do 10.000 eurov.
(3) Globa, ki se predpisuje v določenem znesku, je lahko
predpisana za posameznika v določenem znesku od 40 do
2.000 eurov, za odgovorno osebo v določenem znesku od 40
do 5.000 eurov, za samostojnega podjetnika posameznika in
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, v določenem
znesku od 200 do 75.000 eurov, za pravno osebo v določe‑
nem znesku od 200 do 125.000 eurov, če se pravna oseba
po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali
veliko gospodarsko družbo, pa v določenem znesku od 400 do
250.000 eurov.
(4) Za prekrške s področja davkov, trošarin in carin ter
javnega naročanja se lahko z zakonom predpiše globa v več‑
kratniku ali v odstotku od davka, trošarine ali carine, ki bi jo
bilo treba plačati, ali od vrednosti predmeta oziroma naročila, v
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zvezi s katerim je bil storjen prekršek. Globa, določena v skla‑
du s tem odstavkom, ki se izreče v postopku zaradi prekrška,
ne sme biti višja od najvišjega zneska, določenega z drugim,
tretjim oziroma šestim odstavkom tega člena.
(5) Za prekrške s področja varstva konkurence se lahko
za pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika ali
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, z zakonom
predpiše globa v višini do deset odstotkov njihovega letnega
prometa ali njihovega letnega prometa s podjetji v skupini v
predhodnem poslovnem letu. Za določitev globe v skladu s
tem odstavkom se ne uporabljajo določbe drugega, tretjega in
šestega odstavka tega člena.
(6) Z zakonom se sme predpisati za najhujše kršitve s po‑
dročja varstva naravnih bogastev, okolja in ohranjanja narave,
s področja varstva kulturne dediščine, s področja varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami, s področja varnosti in zdravja
pri delu, dela in zaposlovanja na črno ter delovnih razmerij, s
področja socialnega varstva, s področja davkov, trošarin, ca‑
rin, financ, javnega naročanja, varstva konkurence, državnih
blagovnih rezerv in omejevalnih ukrepov za posamezne prekr‑
ške, katerih narava je posebno huda zaradi višine povzročene
škode ali višine pridobljene protipravne premoženjske koristi
ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena
koristoljubnosti, trikrat višjo globo od tiste, ki je predvidena v
drugem in tretjem odstavku tega člena.
(7) Z odlokom samoupravne lokalne skupnosti se lahko
predpiše samo globa v določenem znesku:
– za posameznika od 40 do 1.250 eurov;
– za samostojnega podjetnika posameznika in posame‑
znika, ki samostojno opravlja dejavnost, od 100 do 30.000 eu‑
rov;
– za pravno osebo od 100 do 75.000 eurov, če se pravna
oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo
ali veliko gospodarsko družbo, pa od 250 do 125.000 eurov;
– za odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo
samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika,
ki samostojno opravlja dejavnost in za odgovorno osebo v sa‑
moupravni lokalni skupnosti od 40 do 2.500 eurov.
(8) Globe, plačane za prekrške, so prihodek države oziro‑
ma samoupravne lokalne skupnosti, če so plačane za prekrške,
ki jih je pravnomočno izrekel prekrškovni organ te samouprav‑
ne lokalne skupnosti, ki je za odločanje o prekrških pooblaščen
z zakonom, s katerim so določeni ti prekrški. Globe, plačane
za prekrške, ki so predpisani z odloki samoupravnih lokalnih
skupnosti, in pravnomočno izrečene z odločbami prekrškovnih
organov samoupravne lokalne skupnosti, so prihodek tiste sa‑
moupravne lokalne skupnosti, katere predpis je bil kršen.
Rok plačila globe
18. člen
(1) Če se izreče globa, se v odločbi oziroma sodbi o prekr‑
šku določi tudi rok, v katerem mora biti plačana. Ta rok ne sme
biti krajši od osmih dni in ne daljši kot tri mesece.
(2) Če izrečena globa presega trikratni znesek najnižje
globe iz prejšnjega člena, lahko storilec najpozneje do poteka
roka za plačilo globe predlaga, da se globa plača v obrokih. V
tem primeru se s sklepom določita način odplačevanja in rok
plačila. Ta rok ne sme biti daljši kot eno leto. Zoper sklep o
obročnem odplačevanju ni pritožbe.
(3) Če storilec zamudi s plačilom posameznega obroka za
plačilo globe, z dnem zamude zapadejo v plačilo še neplačani
obroki. Storilca je treba opozoriti na posledice zamude.
(4) Določila o roku za plačilo globe in o načinih prisilne
izterjave veljajo tudi za stroške postopka.
Uklonilni zapor
19. člen
(1) Storilca, ki deloma ali v celoti ne plača globe v dolo‑
čenem roku, se prisili k plačilu tako, da se mu določi uklonilni
zapor. O uklonilnem zaporu odloči sodišče.
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(2) Uklonilni zapor se ne sme določiti, če je bil za prekršek
izdan plačilni nalog ali če je bila globa izrečena mladoletnemu
storilcu prekrška. Uklonilni zapor se ne sme določiti pred prav‑
nomočnostjo sodbe oziroma odločbe o prekršku.
(3) Uklonilni zapor traja, dokler globa ni v celoti plačana,
vendar najdlje 30 dni.
(4) Z izvršitvijo uklonilnega zapora ne preneha obveznost
plačila globe.
(5) Storilec, ki zaradi premoženjskega stanja ali svojih
možnosti za plačilo ne more plačati globe, lahko predlaga, da
se plačilo globe nadomesti z opravo določene naloge v splošno
korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti.
(6) Obseg in vsebina nalog se določita na podlagi sezna‑
ma, ki ga vodi sodišče, v trajanju najmanj 40 in največ 400 ur.
Rok, v katerem morajo biti naloge opravljene, ne sme biti krajši
od enega in ne daljši od treh mesecev.
(7) Če storilec opravi določene naloge v celoti, se uklonilni
zapor ne izvrši in globa ne izterja.
Prisilna izterjava globe
20. člen
(1) Če uklonilni zapor ni bil določen ali izvršen ali če
storilec tudi po uklonilnem zaporu ne plača globe, se globa
izterja prisilno.
(2) V postopku prisilne izterjave se uporabljajo določbe
petega, šestega in sedmega odstavka prejšnjega člena. Pre‑
dlog za nadomestitev prisilne izterjave globe lahko storilec,
ki mu uklonilni zapor ni bil določen, vloži najpozneje v osmih
dneh po poteku roka za plačilo globe. Če je bil uklonilni zapor
izvršen, se rok za vložitev predloga za nadomestitev prisilne
izterjave globe šteje od dneva izvršitve uklonilnega zapora.
(3) Če pravna oseba ne plača globe v določenem roku,
se globa izterja prisilno.
(4) Storilcu, ki ne plača globe ali stroškov postopka, se ne
izda potrdila iz uradne evidence s tistega področja, na katerem
je bil storjen prekršek. Zakon lahko določi, da se storilcu, ki ne
plača globe ali stroškov postopka, ne izda ali ne podaljša do‑
voljenje v upravnem postopku s tistega področja, na katerem je
bil storjen prekršek. Tega ukrepa ni mogoče določiti za potrdila
in druge listine o dejstvih, o katerih se vodijo uradne evidence
na področju osebnih stanj.
Opomin
21. člen
(1) Opomin sme prekrškovni organ in sodišče izreči za
prekršek, storjen v takih olajševalnih okoliščinah, ki ga delajo
posebno lahkega.
(2) Opomin se sme izreči tudi, če je prekršek v tem, da
ni bila izpolnjena predpisana obveznost, ali je bila s prekrškom
povzročena škoda, storilec pa je pred izdajo odločbe oziroma
sodbe o prekršku izpolnil predpisano obveznost oziroma po‑
pravil ali povrnil povzročeno škodo.
Kazenske točke v cestnem prometu s prenehanjem
veljavnosti vozniškega dovoljenja in prepovedjo uporabe
vozniškega dovoljenja
22. člen
(1) Kazenske točke v cestnem prometu se predpišejo v
višini od ene do 18 točk v določenem številu za prekršek zoper
varnost cestnega prometa, s katerim je povzročena nevarnost
za nastanek hude posledice oziroma z dejanjem nastane ško‑
dljiva posledica.
(2) Kazenske točke v cestnem prometu se izrečejo vozni‑
ku, ki ima veljavno vozniško dovoljenje, oziroma osebi, ki ji je
začasno odvzeto vozniško dovoljenje.
(3) Če voznik v času treh let doseže ali preseže 18 ka‑
zenskih točk v cestnem prometu, mu sodišče izreče prenehanje
veljavnosti vozniškega dovoljenja za vse kategorije motornih
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vozil, za katere je storilec imel dovoljenje, ko je storil prekr‑
šek, s katerim je dosegel predpisano število kazenskih točk.
Izrek sankcije prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ni
dopusten, če pretečeta dve leti od pravnomočnosti odločbe o
prekršku, s katero so bile izrečene kazenske točke v cestnem
prometu, zaradi katerih je storilec dosegel število kazenskih
točk, ki ima za posledico prenehanje veljavnosti vozniškega
dovoljenja. Za izrek sankcije se smiselno uporabljajo določbe
tega zakona o zastaranju izvršitve sankcije.
(4) Z zakonom je lahko določeno, da se posameznim vrstam
voznikov izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja pri
večjem ali manjšem številu kazenskih točk v cestnem prometu.
(5) Z zakonom se lahko določi, da se posameznim vrstam
voznikov izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja
za posamezne kategorije motornih vozil, za katere so imeli
vozniško dovoljenje v času storitve prekrška, s katerim je bilo
doseženo predpisano število kazenskih točk in pri katerem se
izreče prenehanje veljavnosti posamezne kategorije vozniške‑
ga dovoljenja.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek se imetniku vozniške‑
ga dovoljenja izreče prenehanje veljavnosti vozniškega do‑
voljenja za vse kategorije motornih vozil, za katere je storilec
imel vozniško dovoljenje, če je storil prekršek, za katerega
je predpisanih 18 kazenskih točk in mu je bila za ta prekršek
pravnomočno izrečena stranska sankcija 18 kazenskih točk v
cestnem prometu.
(7) (prenehal veljati)
(8) Vozniku, ki je imetnik tujega vozniškega dovoljenja,
sodišče namesto prenehanja veljavnosti vozniškega dovolje‑
nja izreče prepoved uporabe tujega vozniškega dovoljenja na
ozemlju Republike Slovenije za dobo enega leta. Za izrek pre‑
povedi uporabe vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike
Slovenije se smiselno uporabljajo določbe tretjega, četrtega,
petega in šestega odstavka tega člena.
(9) Izvršitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
se lahko odloži pod pogoji in po postopku, določenimi s tem
zakonom in zakonom, ki ureja pogoje opravljanja zdravstvenih
pregledov ter dodatnih usposabljanj voznikov (v nadaljnjem
besedilu: zakon o voznikih).
(10) Obvestilo o možnosti, pogojih in postopku izbrisa
kazenskih točk na podlagi opravljenih zdravstvenih pregledov
in udeležbe v programih dodatnega usposabljanja za varno
vožnjo po določbah zakona o voznikih, je sestavni del pravnega
pouka v vsaki odločbi, s katero se izrečejo kazenske točke v
cestnem prometu.
Prepoved vožnje motornega vozila
23. člen
(1) Za prekršek zoper varnost cestnega prometa, s ka‑
terim je povzročena nevarnost za nastanek hude posledice
oziroma z dejanjem nastane škodljiva posledica, se sme pred‑
pisati sankcija prepovedi vožnje motornega vozila določene
vrste ali kategorije.
(2) Sodišče izreče sankcijo iz prejšnjega odstavka v traja‑
nju od enega meseca do enega leta. Storilcu prekrška, ki je storil
prekršek po tem, ko je že bil pravnomočno spoznan za odgovor‑
nega za prekršek, ki je po zakonu, ki ureja pravila cestnega pro‑
meta opredeljen kot hujši prekršek (v nadaljnjem besedilu: hujši
prekršek) in pod pogojem iz četrtega odstavka 26. člena tega
zakona (v nadaljnjem besedilu: povratnik), se prepoved izreče
v trajanju od treh mesecev do dveh let. Čas, ko je bila storilcu
vzeta prostost, se ne všteva v čas trajanja te sankcije.
(3) Če je sankcija iz prvega odstavka tega člena izrečena
osebi, ki ima tuje dovoljenje za vožnjo motornega vozila, ob‑
sega ta sankcija prepoved vožnje motornega vozila določene
vrste na ozemlju Republike Slovenije.
(4) Sodišče sme storilcu, ki ni povratnik, sankcijo iz prve‑
ga odstavka tega člena odpustiti, če posledice dejanja, prejšnje
življenje storilca, njegove osebne razmere, njegovo obnašanje
po storjenem prekršku in druge posebne olajševalne okoliščine
to utemeljujejo.
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(5) Če je storilcu izrečena stranska sankcija kazenskih
točk v cestnem prometu v številu, ki ima za posledico pre‑
nehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, se ne more izreči
oziroma izvršiti tudi stranska sankcija prepovedi vožnje motor‑
nega vozila.
Izgon tujca iz države
24. člen
(1) Sodišče sme izreči tujcu sankcijo izgona iz Republike
Slovenije, če je bila z dejanjem povzročena nevarnost za na‑
stanek hude posledice oziroma je z dejanjem nastala škodljiva
posledica.
(2) Izgon se izreče v trajanju od šest mesecev do petih let.
(3) Trajanje sankcije iz prejšnjega odstavka se šteje od
dneva izvršitve sodbe o prekršku. Čas, ko je bila storilcu v
postopku odvzeta prostost, se ne všteje v čas trajanja te
sankcije.
Odvzem predmetov
25. člen
(1) Predmeti, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za pre‑
kršek, ali pa so nastali s prekrškom, se smejo odvzeti, če so
storilčeva last, ali če z njimi razpolaga pravna oseba, ki je
storilec prekrška.
(2) Predmeti iz prejšnjega odstavka se smejo vzeti tudi,
če niso storilčeva last, ali z njimi ne razpolaga pravna oseba,
ki je storila prekršek, če to terjajo splošna varnost, varovanje
življenja in zdravja ljudi, varstvo okolja in ohranjanje narave,
gospodarska razmerja ali razlogi morale, kot tudi v drugih pri‑
merih, ki jih določa zakon. S tem pa ni prizadeta pravica drugih,
terjati odškodnino od storilca.
(3) Z zakonom, ki določa prekršek, se sme določiti obve‑
zen odvzem predmetov.
(4) S posebnim zakonom se lahko določi način izvršitve
odvzema predmetov.
(5) V sodbi oziroma odločbi o prekršku se odloči, v skladu
s posebnimi predpisi, ali naj se odvzeti predmeti uničijo, ali
naj se izročijo ustreznemu organu oziroma organizaciji, ali pa
prodajo.
(6) Odvzeti predmet, ki je bil uporabljen ali namenjen
za prekršek, se lahko vrne lastniku po predhodnem delnem
uničenju, s čimer se prepreči njegova ponovna uporaba za
storitev prekrška.
Izločitev iz postopka javnega naročanja
25.a člen
(1) Sodišče sme izreči sankcijo izločitve iz postopka jav‑
nega naročanja, če je storilec storil prekršek na področju jav‑
nega naročanja in je ta sankcija določena v zakonu, ki ureja
področje javnega naročanja.
(2) Izločitev iz postopka javnega naročanja se izreče v
trajanju, ki ga določa zakon iz prejšnjega odstavka.
Splošna pravila za odmero sankcije
26. člen
(1) Storilcu prekrška se odmeri sankcijo v mejah, ki so
določene s predpisom za storjeni prekršek, glede na težo pre‑
krška in storilčevo malomarnost ali naklep.
(2) Pri tem se upoštevajo vse okoliščine, ki vplivajo na to,
ali naj bo sankcija manjša ali večja (olajševalne in obteževalne
okoliščine), zlasti pa: stopnjo storilčeve odgovornosti za prekršek,
nagibe, iz katerih je prekršek storil, stopnjo ogrožanja ali kršitve
zavarovane dobrine, okoliščine, v katerih je bil prekršek storjen,
prejšnje življenje storilca, njegove osebne razmere, njegovo ob‑
našanje po storjenem prekršku, zlasti, ali je poravnal škodo.
(3) Pri odmeri globe se upošteva tudi storilčevo premo‑
ženjsko stanje, višino njegove plače, njegove druge dohodke,

Uradni list Republike Slovenije
njegovo premoženje in njegove družinske obveznosti, pri prekr‑
ških s področja davkov in carin pa tudi sorazmerje višine globe
z višino prikrajšane dajatve.
(4) Sankcije, izrečene za prej storjeni prekršek, ni mogoče
šteti za obteževalno okoliščino, če so od dneva, ko je postala
odločba oziroma sodba o prekršku pravnomočna do storitve
novega prekrška pretekla več kot tri leta.
(5) Pri odmeri globe pravni osebi in samostojnemu pod‑
jetniku posamezniku se upošteva gospodarsko moč in prej
izrečene sankcije.
(6) Sodišče sme storilcu odmeriti sankcijo pod mejo, ki je
predpisana, če tako določa zakon ali če ugotovi, da so podane
posebne olajševalne okoliščine, ki utemeljujejo izrek milejše
sankcije. Pri tem sme izreči globo do najnižje mere iz 17. člena
tega zakona.
(7) V primerih, ko je z zakonom tako določeno, se lahko
storilcu prekrška odpusti globo in druge sankcije.
Stek
27. člen
(1) Če je storilec z enim dejanjem ali z več dejanji storil
več prekrškov, o katerih še ni izdana odločba oziroma sodba,
postopek pa teče pred istim organom oziroma sodiščem, se
določi najprej sankcijo za vsak posamezni prekršek, nato pa se
izrečejo kot enotna sankcija vse tako določene sankcije.
(2) Če so za prekrške, storjene v steku, določene sankcije
iste vrste, se izreče enotna sankcija, ki je enaka njihovemu
seštevku, vendar enotna sankcija ne sme presegati dvakratne
največje mere posamezne vrste sankcije po tem zakonu.
Četrto poglavje
ODVZEM PREMOŽENJSKE KORISTI,
PRIDOBLJENE S PREKRŠKOM
Odvzem premoženjske koristi
28. člen
(1) Nihče ne more obdržati premoženjske koristi, prido‑
bljene s prekrškom ali zaradi njega.
(2) Korist iz prejšnjega odstavka se odvzame z odločbo
oziroma sodbo, s katero je bil storilec spoznan za odgovornega
oziroma je bil postopek ustavljen, ker je v zakonu določeno, da
se storilcu ne izreče sankcija za storjeni prekršek, oziroma mu
je bil izrečen vzgojni ukrep.
(3) Odvzem premoženjske koristi obsega odvzem denar‑
ja, predmetov in vsake druge premoženjske koristi, ki je bila
pridobljena s prekrškom ali zaradi njega. Če to ni mogoče,
se storilcu naloži, da mora plačati denarni znesek, ki ustreza
pridobljeni premoženjski koristi. V opravičenih primerih se sme
dovoliti, da se denarni znesek, ki ustreza pridobljeni premoženj‑
ski koristi, lahko plača tudi v obrokih, pri čemer pa rok plačila
ne sme biti daljši od enega leta.
(4) Premoženjska korist se odvzame po vrednosti v času
storitve prekrška. Če je z zakonom, s katerim je določen pre‑
kršek, to predpisano, se lahko namesto premoženjske koristi
odvzame razlika v ceni.
(5) Glede odvzema premoženjske koristi, ki so jo druge
osebe pridobile s prekrškom, se uporabljajo določbe kazen‑
skega zakonika.
Peto poglavje
VZGOJNI UKREPI IN SANKCIJE ZA MLADOLETNIKE
Uporaba posebnih določb za mladoletnike
29. člen
V postopku proti mladoletnim storilcem prekrškov se upo‑
rabljajo določbe tega in dvanajstega poglavja, druge določbe
tega zakona pa le, če v tem poglavju ni drugače določeno.
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Izključitev odgovornosti otrok
30. člen
(1) Proti mladoletniku, ki ob storitvi prekrška še ni bil star
14 let (otrok), se ne smejo voditi postopki za prekrške in izreči
sankcije za prekrške.
(2) O dejanju, ki ima vse znake prekrška in ga stori otrok,
prekrškovni organ obvesti osebo, ki je dolžna skrbeti zanj, in
kadar je to potrebno glede na naravo in težo dejanja, tudi pri‑
stojni organ socialnega varstva.
Izrekanje sankcij mladoletnikom
31. člen
(1) Mladoletniku, ki je bil v času storitve prekrška že star
14 let, ni pa še dopolnil 16 let (mlajši mladoletnik), se smejo
izreči le vzgojni ukrepi.
(2) Mladoletniku, ki je bil v času storitve prekrška že star
16 let, ni pa še dopolnil 18 let (starejši mladoletnik), se smejo
izreči le vzgojni ukrepi, izjemoma pa se mu sme izreči globa.
(3) Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka tega
člena, se mladoletniku lahko ob vzgojnem ukrepu ali globi iz‑
rečeta tudi stranski sankciji odvzema predmetov in kazenskih
točk v cestnem prometu s prenehanjem veljavnosti vozniškega
dovoljenja ter prepoved uporabe vozniškega dovoljenja.
(4) Globa in stranske sankcije se v primeru iz 41. člena tega
zakona izrečejo v mejah oziroma v višini, predpisani za tisti prekr‑
šek v steku, za katerega je predpisana najvišja zgornja meja globe
oziroma najvišja globa, predpisana v določenem znesku.
Namen vzgojnih ukrepov za mladoletnike
32. člen
Namen vzgojnih ukrepov je, da se z nasveti in opozorili,
z varstvom in pomočjo mladoletnim storilcem prekrškov, in z
razvijanjem njihove osebne odgovornosti zagotovita njihova
vzgoja in pravilen razvoj; namen drugih sankcij za mladoletni‑
ke pa tudi vplivati na mladoletne storilce prekrškov, da ne bi
ponavljali prekrškov, kot tudi na druge mladoletnike, da ne bi
delali prekrškov.
Vrste vzgojnih ukrepov
33. člen
(1) Mladoletnemu storilcu prekrška se lahko izrečejo na‑
slednji vzgojni ukrepi:
– ukor;
– navodila in prepovedi;
– nadzorstvo.
(2) Mladoletnemu storilcu se sme izreči samo eden od
ukrepov iz prejšnjega odstavka.
Izbira vzgojnega ukrepa
34. člen
Pri izbiri vzgojnega ukrepa je treba upoštevati mladole‑
tnikovo starost, njegovo duševno razvitost, psihične lastnosti,
njegova nagnjena, nagibe, iz katerih je storil prekršek, doteda‑
njo vzgojo, okolje in razmere, v katerih je živel, težo prekrška,
ali mu je bil že prej izrečen vzgojni ukrep ali globa in vse druge
okoliščine, ki vplivajo na to, da bo najbolj dosežen namen
vzgojnega ukrepa.
Ukor
35. člen
(1) Ukor se izreče mladoletniku, kateremu ni potrebno
izreči drugega vzgojnega ukrepa, zlasti pa, če je storil prekršek
zaradi nepremišljenosti ali lahkomiselnosti.
(2) Ob izreku ukora se mladoletniku prikaže škodljivost
njegovega ravnanja in se ga opozori, da v bodoče ne sme
delati prekrškov.
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Navodila in prepovedi

Globa

36. člen
(1) Sodišče izreče mladoletniku eno ali več navodil ali
prepovedi, če je treba s primernimi ukrepi vplivati nanj in na
njegovo vedenje.
(2) Sodišče lahko izreče mladoletniku naslednja navodila
in prepovedi:
1. redno obiskovati šolo;
2. opraviti delo v korist humanitarnih organizacij ali samo‑
upravne lokalne skupnosti;
3. opraviti preizkus znanja prometnih predpisov;
4. prepoved vožnje motornega vozila pod pogoji, pod
katerimi je mogoče to sankcijo izreči polnoletnim;
5. obvezno obiskovanje vzgojne, poklicne, psihološke ali
druge posvetovalnice.
(3) Pri izbiri in izrekanju navodil in prepovedi sodišče pravi‑
loma upošteva mladoletnikovo pripravljenost za sodelovanje.
(4) Navodila in prepovedi smejo trajati najdlje šest me‑
secev.
(5) Sodišče lahko navodila in prepovedi med izvrševa‑
njem spremeni ali odpravi, če bo s tem bolje dosežen namen
vzgojnih ukrepov.
(6) V okviru navodila iz 2. točke drugega odstavka tega
člena sme sodišče določiti mladoletniku opravljanje del do naj‑
več štiridesetih ur v obdobju treh mesecev, in sicer tako, da ni
moteno mladoletnikovo šolanje ali njegova zaposlitev.
(7) Navodila iz 1., 2. in 5. točke drugega odstavka tega
člena pripravijo in njihovo izvajanje vodijo pooblaščeni organi
socialnega varstva, pri njihovem izvrševanju pa sodeluje sodnik
tako, da najmanj enkrat mesečno pri pooblaščenem organu
socialnega skrbstva preveri izvajanje navodil ter na podlagi
mesečnih poročil o izvrševanju izrečenega vzgojnega ukrepa
odloči, ali se izvajanje vzgojnega ukrepa ustavi ali spremeni.
(8) Spoštovanje navodil in prepovedi iz 3. točke in prepo‑
vedi iz 4. točke drugega odstavka tega člena nadzoruje policija.
Če policija ugotovi, da mladoletnik prepovedi ne izpolnjuje, o
tem obvesti sodišče.
(9) Pri izvrševanju navodil iz drugega odstavka tega člena
se ne sme prizadeti mladoletnikovo osebno dostojanstvo.
(10) Če mladoletnik navodil ali prepovedi ne izpolnjuje,
jih lahko sodišče nadomesti z izrekom vzgojnega ukrepa nad‑
zorstva. Sodišče na to mladoletnika opozori, ko izreče navodila
ali prepoved.

39. člen
(1) Starejšemu mladoletniku se izjemoma lahko izreče
globa tedaj, če je v času storitve prekrška glede na svojo du‑
ševno razvitost mogel razumeti pomen prekrška, če so podani
drugi pogoji za odgovornost za prekršek po določbah tega
zakona, in če jo je po svojih premoženjskih razmerah zmožen
plačati.
(2) Starejšemu mladoletniku sme sodišče izreči globo le
zaradi hujših posledic prekrška ali večje stopnje odgovornosti
za prekršek, če ne bi bilo upravičeno uporabiti vzgojni ukrep.
(3) Če starejši mladoletnik ne plača izrečene globe, se mu
ne izreče uklonilni zapor.

Nadzorstvo
37. člen
(1) Če mladoletnik potrebuje strokovno pomoč in nadzor‑
stvo in je potrebno trajneje vplivati na njegovo vzgojo, prevzgo‑
jo in pravilen razvoj, mu sodišče izreče nadzorstvo staršev, po‑
svojiteljev, rejnika ali skrbnika, ali organa socialnega varstva.
(2) Nadzorstvo staršev se izreče, če imajo starši, posvoji‑
telji, rejnik ali skrbnik možnost izvrševati tako nadzorstvo.
(3) Če starši, posvojitelji, rejnik ali skrbnik nimajo take
možnosti, se mladoletniku izreče nadzorstvo organa socialnega
varstva.
(4) Nadzorstvo po določbi drugega ali tretjega odstavka
tega člena sme trajati najdlje eno leto; po šestih mesecih izvr‑
ševanja tega ukrepa pa lahko sodišče po uradni dolžnosti ali
na predlog pooblaščenega organa socialnega varstva ustavi
njegovo izvrševanje, če ugotovi, da je namen takega ukrepa
že dosežen.
(5) Med izvrševanjem tega ukrepa ostane mladoletnik pri
svojih starših, posvojiteljih, rejniku ali skrbniku.
Ustavitev izvrševanja vzgojnih ukrepov
38. člen
Če je preteklo od pravnomočnosti odločbe, s katero so
bila izrečena navodila ali prepovedi ali ukrep nadzorstva, več
kakor šest mesecev, pa se ukrep ni začel izvrševati, odloči
sodišče, ali naj se izrečeni ukrep izvrši.

Izrekanje vzgojnih ukrepov polnoletnim storilcem za prekrške,
ki so jih storili kot mladoletniki
40. člen
(1) Vzgojni ukrep, razen ukrep nadzorstva, se lahko izreče
tudi polnoletnemu za prekršek, ki ga je storil kot mladoletnik, če
bi bilo to glede na naravo prekrška, glede na njegove osebne
lastnosti in druge okoliščine smotrno.
(2) Ob pogojih iz prejšnjega člena se sme izreči tudi globa
in stranske sankcije.
(3) Če mladoletnik med postopkom postane polnoleten,
se postopek o prekršku ustavi, če ne bi bilo smotrno izreči
vzgojnega ukrepa in niso izpolnjeni pogoji za izrek sankcij iz
prejšnjega odstavka.
Izrek sankcije za prekrške v steku
41. člen
Če je storil mladoletnik več prekrškov v steku, presodi
sodišče enotno vse prekrške in enotno izreče sankcijo.
Šesto poglavje
ZASTARANJE
Zastaranje pregona
42. člen
(1) Postopek o prekršku ni dopusten, če pretečeta dve leti
od dneva, ko je bil prekršek storjen. Če je prekršek storjen na
področju varstva konkurence, postopek o prekršku ni dopusten,
če preteče pet let od dneva, ko je bil prekršek storjen.
(2) Zastaranje ne teče v času, ko se po zakonu postopek
o prekršku ne sme začeti ali nadaljevati.
(3) Zastaranje pretrga vsako dejanje organa, pristojnega
za postopek, ki meri na pregon storilca prekrška. Po vsakem
pretrganju začne teči zastaranje znova, vendar pa postopek o
prekršku v nobenem primeru ni več mogoč, ko poteče dvakrat
toliko časa, kolikor ga zahteva zakon za zastaranje postopka
o prekršku.
(4) Zastaranje se pretrga tudi, če stori storilec v času, ko
teče zastaralni rok, enako hud ali hujši istovrstni prekršek.
Daljši rok za zastaranje
43. člen
Z zakonom, ki določa prekršek, se lahko predpiše za pre‑
krške iz šestega odstavka 17. člena tega zakona tudi daljši rok
za zastaranje postopka o prekršku, kakor je predpisan s tem
zakonom, vendar ne daljši od treh let.
Zastaranje izvršitve sankcije
44. člen
(1) Izrečene sankcije za prekršek se ne smejo začeti izvr‑
ševati, če pretečeta dve leti od dneva, ko je odločba, s katero
je bila sankcija izrečena, postala pravnomočna.
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(2) Zastaranje ne teče v času, ko se po zakonu sankcije
ne morejo izvrševati.
(3) Zastaranje pretrga vsako dejanje organa, pristojnega
za postopek o prekršku ali za izvršitev, ki meri na izvršitev sank‑
cije. Po vsakem pretrganju začne teči zastaranje znova, vendar
pa se sankcije ne smejo začeti izvrševati po preteku štirih let od
dneva, ko je odločba, s katero je bila sankcija izrečena, postala
pravnomočna.

– »Storilec«, ki označuje storilko in storilca, je splošni
izraz za kršitelja, obdolženca in osebo, ki ji je bila izrečena
sankcija za prekršek;
– »Oškodovanec«, ki označuje oškodovanko in oškodo‑
vanca, je tisti, čigar premoženjska ali osebna pravica je bila s
prekrškom prekršena ali ogrožena.

DRUGI DEL
POSTOPEK O PREKRŠKIH

48.a člen
Za posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, se
glede postopka o prekršku uporabljajo določbe tega zakona o
samostojnem podjetniku posamezniku.

Sedmo poglavje
SPLOŠNE DOLOČBE
Organi za odločanje o prekrških
45. člen
(1) O prekrških odločajo prekrškovni organi in sodišča.
(2) Prekrškovni organi so upravni in drugi državni organi
in nosilci javnih pooblastil, ki izvajajo nadzorstvo nad izvrše‑
vanjem zakonov in uredb, s katerimi so določeni prekrški, in
organi samoupravnih lokalnih skupnosti, ki so s posebnimi
predpisi pooblaščeni za odločanje o prekrških.
(3) Sodišča so sodišča za prekrške prve in druge sto‑
pnje.
(4) Vsi državni organi in nosilci javnih pooblastil morajo
sodišču in prekrškovnim organom v postopku o prekršku da‑
jati potrebno pomoč in podatke brezplačno, upravljalci zbirk
osebnih podatkov pa brezplačno posredovati osebne podatke,
ki so potrebni za ugotovitev dejstev v zvezi s postopkom in za
izvršitev sankcij.
(5) Za mednarodno sodelovanje organov v postopku o
prekrških se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja
mednarodno sodelovanje v kazenskih zadevah.
Odločba
46. člen
(1) O storitvi prekrška, o sankciji in o drugih vprašanjih
postopka o prekršku, prekrškovni organ oziroma sodišče odloči
z odločbo, zoper katero so dopustna pravna sredstva, ki jih
določa ta zakon.
(2) Pomote v pisavi ali v številkah ali druge očitne pomote
v odločbi lahko s sklepom popravi vsak čas po uradni dolžnosti
ali na predlog udeležencev postopka prekrškovni organ ali
sodišče, ki je odločbo izdalo.
(3) Popravke, ki so bili napravljeni potem, ko je bila od‑
ločba udeležencem že poslana, je treba sporočiti udeležencem
v pisni obliki.
Stroški postopka
47. člen
Stroški postopka so izdatki, ki nastanejo v postopku za
prekršek ali zaradi njega, in izdatki, nastali v zvezi z zavaro‑
vanjem potrebnih dokazov in hrambo zaseženih in odvzetih
predmetov pred uvedbo postopka.
Opredelitve pojmov
48. člen
Posamezni izrazi, ki so uporabljeni v tem zakonu, imajo
naslednji pomen:
– »Kršitelj«, ki označuje kršiteljico in kršitelja, je tisti, zo‑
per katerega je začet postopek o prekršku pred prekrškovnim
organom;
– »Obdolženec«, ki označuje obdolženko in obdolžen‑
ca, je tisti, proti kateremu je pred sodiščem vložen obdolžilni
predlog;

Uporaba določb o postopku za posameznika,
ki samostojno opravlja dejavnost

Osmo poglavje
POSTOPEK ZA PREKRŠKE PREKRŠKOVNEGA ORGANA
(HITRI POSTOPEK)
Pristojnost in pooblastilo za postopek
49. člen
(1) Za določitev pristojnosti prekrškovnih organov in spore
o pristojnosti med prekrškovnimi organi se uporabljajo določbe
zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
(2) Postopek pred prekrškovnim organom vodi in v njem
odloča z zakonom ali podzakonskim aktom pooblaščena ura‑
dna oseba tega organa.
(3) Pooblaščena uradna oseba iz prejšnjega odstavka
mora imeti za vodenje postopka in izdajo plačilnega naloga
najmanj peto stopnjo izobrazbe, za izdajo odločbe o prekršku
pa najmanj sedmo stopnjo izobrazbe. Imeti mora tudi opravljen
preizkus znanja, ki zajema izvrševanje pooblastil po tem za‑
konu in poznavanje predpisov, katerih izvrševanje nadzoruje.
Vlada Republike Slovenije predpiše vrsto izobrazbe in program
strokovnega usposabljanja in preverjanja znanja za vodenje in
odločanje v prekrškovnem postopku. Za poznavanje predpisov,
katerih izvrševanje nadzoruje, se uradni osebi prizna opravljen
preizkus znanja, določen v teh predpisih.
Začetek postopka o prekršku
50. člen
(1) Postopek o prekršku se začne po uradni dolžnosti, ko
opravi prekrškovni organ v okviru svoje pristojnosti v ta namen
kakršnokoli dejanje, ali z vložitvijo pisnega predloga oškodo‑
vanca, državnega tožilca ali državnega organa, nosilca javnih
pooblastil ali samoupravne lokalne skupnosti (predlagatelji).
(2) Predlog vsebuje podatke o kršitelju (osebno ime, eno‑
tno matično številko občana (v nadaljnjem besedilu: EMŠO), če
je fizična oseba tujec, pa njene rojstne podatke, državljanstvo,
stalno oziroma začasno prebivališče, za odgovorno osebo tudi
zaposlitev, za pravno osebo pa ime in sedež ter matično števil‑
ko, če teh ni, pa podatke, ki jih je lahko pridobil), opis prekrška
in navedbo dejstev oziroma dokazov, ki kažejo na sum storitve
prekrška.
(3) Predlog se vloži pri pristojnem prekrškovnem organu.
Če je predlog vložen pri drugem organu, ga ta takoj odstopi
pristojnemu prekrškovnemu organu in o tem obvesti predla‑
gatelja.
Odločitev prekrškovnega organa
51. člen
(1) Prekrškovni organ po ugotovitvi pogojev za začetek
postopka po uradni dolžnosti oziroma po prejemu predloga
iz prejšnjega člena zbere dodatna obvestila in dokaze o pre‑
kršku.
(2) Če prekrškovni organ ugotovi, da so podani zakonski
pogoji za izvedbo postopka o prekršku, ga mora izvesti in sam
izdati odločbo o prekršku (hitri postopek).
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(3) Če hitri postopek ni dovoljen, mora prekrškovni organ
vložiti pri pristojnem sodišču obdolžilni predlog (redni sodni
postopek).
(4) Prekrškovni organ odloči, da ne bo izdal odločbe o
prekršku oziroma vložil obdolžilnega predloga:
– če iz zbranih dejstev in dokazov izhaja, da dejanje ni
prekršek;
– če ni dokazano, da je prekršek storil kršitelj;
– če je pregon zastaral, ali so podani drugi razlogi, ki
izključujejo pregon;
– če gre za prekršek neznatnega pomena, posebne oko‑
liščine, nizka stopnja odgovornosti ali storilčeve osebne okoli‑
ščine pa kažejo, da postopek ne bi bil smotrn.
(5) Odločitev iz prejšnjega odstavka in razlogi se zazna‑
mujejo v spisu. O odločitvi, da ne bo izdal odločbe oziroma vlo‑
žil obdolžilnega predloga in o razlogih mora prekrškovni organ
v 30 dneh od odločitve pisno obvestiti predlagatelja.
Hitri postopek
52. člen
(1) O prekrških se odloča po hitrem postopku, razen v
primerih, ko ta zakon določa drugače.
(2) Hitri postopek ni dovoljen:
– če predlagatelj rednega sodnega postopka glede na
naravo kršitve oceni, da so podani pogoji za izrek stranske
sankcije po tem zakonu;
– če je predpisana stranska sankcija prepovedi vožnje
motornega vozila;
– če je predpisana stranska sankcija izločitve iz postopka
javnega naročanja;
– proti mladoletnim storilcem prekrškov;
– za prekrške s področja obrambnih dolžnosti in za pre‑
krške s področja nezdružljivosti javnih funkcij s pridobitno de‑
javnostjo;
(Opomba: Delno prenehanje veljavnosti, glej drugi odsta‑
vek 89. člena ZIntPK)
– za prekrške zoper varnost cestnega prometa, za katere
je predpisana stranska sankcija kazenskih točk v številu, zaradi
katerega se po zakonu storilcu izreče prenehanje veljavnosti
vozniškega dovoljenja.
(3) V hitrem postopku se storilcu izreče globa v znesku,
v katerem je predpisana, če je predpisana v razponu, pa se
izreče najnižja predpisana mera globe, če z zakonom ni dolo‑
čeno drugače.
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– da se lahko izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah prekr‑
ška, da pa tega ni dolžan storiti niti odgovarjati na vprašanja,
če se bo izjavil ali odgovarjal, pa ni dolžan izpovedovati zoper
sebe ali svoje bližnje,
– da mora navesti vsa dejstva in dokaze v svojo korist, ker
jih sicer v postopku ne bo več mogel uveljavljati.
(3) Pouk iz prejšnjega odstavka in izjavo kršitelja prekr‑
škovni organ vnese v zapisnik ali uradni zaznamek. Vsebina
zapisnika oziroma uradnega zaznamka se kršitelju prebere in
se mu vroči prepis, kar kršitelj potrdi s svojim podpisom. Če
kršitelj vročitve noče potrditi s podpisom, se to zaznamuje na
zapisniku oziroma uradnem zaznamku.
(4) Če se kršitelj ni mogel osebno izjaviti o prekršku ali mu
ni bilo mogoče dati obvestila in pouka po določbah drugega od‑
stavka tega člena, mora prekrškovni organ pred izdajo odločbe
o prekršku kršitelja pisno obvestiti o prekršku in ga poučiti o
pravicah iz drugega odstavka tega člena ter da se lahko pisno
izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška v petih dneh od
vročitve obvestila.
(5) Odločba o prekršku se ne more opirati na izjavo krši‑
telja, če ta ni bil poučen o pravicah iz drugega odstavka tega
člena ali če dani pouk ni vpisan v zapisnik ali v uradni zazna‑
mek oziroma v pisno obvestilo iz prejšnjega odstavka.

(črtan)

55.a člen
(1) Če prekrškovni organ hkrati obravnava prekrške, za
katere je predpisana različna vrsta plačilnega naloga, mora s
posebnim plačilnim nalogom (57.a in 57.b člen) odločiti tudi o
prekrških, za katere se sicer izda plačilni nalog (57. člen).
(2) Če prekrškovni organ hkrati obravnava prekrške, za
katere je predpisana različna vrsta odločbe, lahko z odločbo o
prekršku (56. člen) odloči tudi o prekrških, za katere se sicer
izda plačilni nalog.
(3) Prekrškovni organ, ki zoper istega kršitelja hkrati
obravnava prekrške, o katerih se odloča po hitrem postopku,
in prekrške, o katerih se odloča v rednem sodnem postopku,
pri pristojnem sodišču vloži za vse prekrške enoten obdolžilni
predlog:
– če je med storjenimi prekrški medsebojna zveza,
– če gre za kršitve predpisov z istega področja in
– če so podani isti dokazi.
(4) Prekrškovni organ mora v obdolžilnem predlogu ob‑
razložiti pogoje iz prejšnjega odstavka tega člena. Če iz ob‑
dolžilnega predloga izhaja, da za posamezne prekrške niso
podani pogoji za izvedbo enotnega postopka, sodišče v tem
delu obdolžilni predlog zavrže in vrne zadevo v obravnavanje
pristojnemu prekrškovnemu organu.
(5) Na podlagi obdolžilnega predloga iz tretjega odstavka
tega člena se izvede enoten postopek in odloči z eno samo
sodbo po pravilih, ki veljajo za redni sodni postopek. Sodišče, ki
obravnava obdolžilni predlog ostane pristojno za vse prekrške,
ne glede na potek in izid enotnega postopka.
(6) Za prekrške iz tretjega odstavka tega člena, o katerih
se sicer odloča po hitrem postopku, se storilcu globa izreče po
določbah, ki veljajo za hitri postopek (tretji odstavek 52. člena)
in ima storilec pravico do polovičnega plačila izrečene globe ob
smiselni uporabi pogojev, ki jih ta zakon določa za hitri posto‑
pek (56.a člen). Pouk o pravici do polovičnega plačila globe je
del pouka o pravici do pritožbe.
(7) V primerih iz prejšnjih odstavkov se ne izda poseben
sklep o združitvi postopka.

Postopek pred prekrškovnim organom

Pisna odločba

55. člen
(1) Prekrškovni organ po uradni dolžnosti brez odlašanja,
hitro in enostavno ugotovi tista dejstva in zbere tiste dokaze, ki
so potrebni za odločitev o prekršku.
(2) Prekrškovni organ ob ugotovitvi oziroma obravnavanju
prekrška in še pred izdajo odločbe o prekršku (56. člen) kršitelja
obvesti o prekršku in pouči:

56. člen
(1) Pisna odločba o prekršku mora imeti uvod, izrek, ob‑
razložitev, pravni pouk ter številko, datum, podpis pooblaščene
uradne osebe in uradni pečat prekrškovnega organa, ki jo je
izdal.
(2) Uvod odločbe o prekršku obsega naziv prekrškovnega
organa, ki jo je izdal, osebno ime uradne osebe, ki je izdala

Opozorilo
53. člen
(1) Pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa
lahko namesto izreka sankcije, kršitelja opozori, če je storjeni
prekršek neznatnega pomena in če pooblaščena uradna ose‑
ba oceni, da je glede na pomen dejanja opozorilo zadosten
ukrep.
(2) Pooblaščena uradna oseba iz prejšnjega odstavka
kršitelju hkrati z opozorilom predstavi storjeni prekršek.
(3) Prekrškovni organ lahko vodi evidenco izrečenih opo‑
zoril, vendar pri tem ne sme obdelovati osebnih podatkov.
54. člen
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odločbo o prekršku, osebno ime kršitelja in morebitnega zago‑
vornika, firmo oziroma ime in sedež odgovorne pravne osebe
ter označbo prekrška, ki je predmet postopka.
(3) Izrek odločbe o prekršku mora obsegati: osebne po‑
datke kršitelja (osebno ime, EMŠO, če je fizična oseba tujec,
pa njene rojstne podatke, državljanstvo, stalno oziroma za‑
časno prebivališče, za odgovorno osebo tudi zaposlitev, za
pravno osebo pa ime in sedež ter matično številko, če teh ni,
pa podatke o kršitelju, ki so bili navedeni oziroma ugotovljeni
v postopku), kratek opis dejanja, s katerim je storjen prekršek
(kraj in čas storitve, način storitve, ter odločilne okoliščine) in
izrek, da je kršitelj storil prekršek, pravno opredelitev prekrška
z navedbo predpisa, ki določa prekršek s številčno označbo
njegovega člena ter znesek globe in rok, v katerem jo je treba
plačati, morebitne izrečene stranske sankcije, odločitev o od‑
vzemu premoženjske koristi, ter o plačilu stroškov postopka
in opozorila o pravici do plačila globe na obroke, o uklonilnem
zaporu, če globa ne bo pravočasno plačana, oziroma da se
bodo neplačana globa in stroški postopka prisilno izterjali, ter
o možnosti nadomestitve uklonilnega zapora oziroma plačila z
opravo določenih nalog.
(4) V obrazložitvi odločbe o prekršku je treba kratko na‑
vesti izjavo kršitelja o dejanju ter dejstva in dokaze, na katere
je prekrškovni organ oprl odločitev.
(5) Pravni pouk obsega pouk o pravici do pravnega sred‑
stva, roku in načinu vložitve ter navedbo prekrškovnega orga‑
na, pri katerem se pravno sredstvo vloži.
(6) Pisna odločba o prekršku se vroči kršitelju in drugim
osebam, ki imajo pravico do zahteve za sodno varstvo.
Polovično plačilo izrečene globe
56.a člen
(1) Kršitelj, ki ne vloži zahteve za sodno varstvo zoper
odločbo o prekršku v roku iz 60. člena tega zakona, plača samo
polovico izrečene globe, če jo plača v osmih dneh po pravno‑
močnosti odločbe. Pouk o tej pravici je del pouka o pravici do
pravnega sredstva na odločbi.
(2) Določbe prejšnjega odstavka se ne uporabljajo v pri‑
meru odločbe o prekršku s področja varstva konkurence.
Plačilni nalog
57. člen
(1) Plačilni nalog se izda in vroči kršitelju takoj na kraju
prekrška, če pooblaščena uradna oseba prekrškovnega orga‑
na prekršek osebno zazna ali ga ugotovi z uporabo ustreznih
tehničnih sredstev ali naprav. Ob vročitvi plačilnega naloga se
kršitelju hkrati predstavi storjeni prekršek in dokaze, kar se
zaznamuje na plačilnem nalogu.
(2) Plačilni nalog, ki velja kot pisna odločba o prekršku,
vsebuje: osebno ime in naslov, EMŠO, če je fizična oseba
tujec, pa njene rojstne podatke, državljanstvo, stalno oziroma
začasno prebivališče, za odgovorno osebo tudi zaposlitev, za
pravno osebo pa ime in sedež ter matično številko, kraj in čas
storitve prekrška, pravno opredelitev prekrška, znesek globe
in rok za plačilo globe, številko računa za plačilo, opozorilo o
pravici do plačila globe na obroke, lahko pa tudi druge podatke
v skladu s predpisi. Plačilni nalog, izdan za prekrške zoper
varnost cestnega prometa, mora vsebovati tudi število izreče‑
nih kazenskih točk, navedbo vrste voznika, kategorijo vozila, s
katerim je bil storjen prekršek, številko vozniškega dovoljenja,
navedbo organa, ki je izdal vozniško dovoljenje, ter datum
izdaje vozniškega dovoljenja. Pravni pouk obsega pouk o pra‑
vici do pravnega sredstva, roku in načinu vložitve ter navedbo
prekrškovnega organa, pri katerem se pravno sredstvo vloži.
(3) Kršitelj lahko v osmih dneh od prejema plačilnega
naloga vloži zahtevo za sodno varstvo.
(4) Kršitelj, ki ne vloži zahteve za sodno varstvo v roku iz
prejšnjega odstavka, lahko v osmih dneh po pravnomočnosti
plačilnega naloga plača polovico izrečene globe, sicer se iz‑
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rečena globa prisilno izterja v celoti. Pouk o tej pravici je del
pouka o pravici do pravnega sredstva na plačilnem nalogu.
(5) Če kršitelju plačilnega naloga ni mogoče izdati in vroči‑
ti takoj na kraju prekrška, se mu plačilni nalog vroči po določbah
zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Hkrati s plačilnim
nalogom se kršitelju vroči tudi kratek opis dejanskega stanja z
navedbo dokazov, če ni ta že naveden v plačilnem nalogu. Če
okoliščine to omogočajo, se kršitelju na kraju prekrška pusti tudi
obvestilo o prekršku, ki vsebuje kraj in čas storitve ter pravno
opredelitev prekrška.
(6) Zahteva za sodno varstvo se vloži pisno pri prekrškov‑
nem organu, katerega pooblaščena oseba je izdala plačilni
nalog. Prekrškovni organ preizkusi zahtevo za sodno varstvo
in odloči v skladu s 63. členom tega zakona. Če prekrškovni or‑
gan plačilnega naloga ne odpravi ali nadomesti z novim, pošlje
pravočasno in dovoljeno zahtevo za sodno varstvo s plačilnim
nalogom in opisom dejanskega stanja pristojnemu sodišču.
(7) V postopku, ki se konča z izdajo plačilnega naloga, se
ne plačajo stroški postopka.
(8) Če kršitelj ne plača globe v predpisanem roku in v
znesku, določenem v plačilnem nalogu, in ne vloži zahteve
za sodno varstvo, se pošlje plačilni nalog v izvršitev organu,
ki je pristojen za izterjavo davkov, da globo prisilno izterja,
brez predhodnega pisnega opomina. Enako ravna prekrškovni
organ, če kršitelj ne plača globe in stroškov postopka po prav‑
nomočnosti sklepa oziroma sodbe o zavrženju ali zavrnitvi
zahteve za sodno varstvo zoper plačilni nalog ali sodbe, s
katero je na podlagi zahteve za sodno varstvo spremenilo
plačilni nalog.
(9) Kršitelj, ki bi se lahko z odhodom zaradi prebivanja
v tujini izognil plačilu globe, mora plačati globo takoj na kraju
prekrška. O plačani globi se izda potrdilo. Če kršitelj globe
ne plača, pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa
izvede vse potrebne ukrepe za zavarovanje izvršitve po tem
zakonu.
Posebni primeri plačilnega naloga
57.a člen
(1) Za kršitve s področja javnega reda in miru, varnosti
cestnega prometa, vstopa in zapustitve države ter bivanja in
prebivanja tujcev, nadzora državne meje in javnih zbiranj se
izda in vroči kršitelju plačilni nalog takoj na kraju prekrška tudi,
če niso podani pogoji za izdajo plačilnega naloga iz prvega
odstavka 57. člena tega zakona, ampak pooblaščena ura‑
dna oseba prekrškovnega organa prekršek ugotovi na podlagi
zbranih obvestil in dokazov. Za plačilni nalog iz tega člena se
uporabljajo določbe 57. člena tega zakona, kolikor v tem členu
ni določeno drugače.
(2) Plačilni nalog iz prejšnjega odstavka vsebuje tudi kra‑
tek opis dejanskega stanja z navedbo dokazov.
(3) V postopku, ki se konča z izdajo plačilnega naloga iz
prvega odstavka tega člena, se plačajo stroški postopka, do‑
ločeni v 47. in 143. členu tega zakona, razen potnih stroškov
uradnih oseb in sodne takse.
(4) Zoper plačilni nalog iz prvega odstavka tega člena ni
dovoljena zahteva za sodno varstvo, kršitelj pa ima pravico
do ugovora v osmih dneh od vročitve plačilnega naloga. Na
podlagi ugovora prekrškovni organ plačilni nalog odpravi in o
ugovoru odloči z odločbo o prekršku ali postopek o prekršku
ustavi, pri čemer ugovor šteje kot izjava v hitrem postopku o
prekršku. Plačilni nalog vsebuje tudi pouk o dolžnosti plačila
globe po določbah 57. člena tega zakona in o pravici do ugo‑
vora in načinu njegove vložitve, ter o tem, da mora kršitelj v
ugovoru navesti vsa dejstva in dokaze v svojo korist, ker jih
sicer v postopku ne bo več mogel uveljavljati.
(5) Če je plačilni nalog iz prvega odstavka tega člena
prekrškovni organ izdal in vročil kršitelju potem, ko mu je na
kraju prekrška omogočil, da se neposredno po storjenem pre‑
kršku osebno izjavi o prekršku (55. člen), se v plačilnem nalogu
kratko navede izjava kršitelja o dejanju. Zoper tak plačilni nalog
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kršitelj nima pravice do ugovora, dovoljena pa je zahteva za
sodno varstvo.
Ugovor zoper plačilni nalog
57.b člen
Zoper plačilni nalog iz 57. člena tega zakona, ki se izda
za kršitve predpisov o ustavljanju in parkiranju vozil v cestnem
prometu, ni dovoljena zahteva za sodno varstvo, kršitelj pa ima
pravico do ugovora v osmih dneh od vročitve plačilnega naloga.
Na podlagi ugovora prekrškovni organ plačilni nalog odpravi in
o ugovoru odloči z odločbo o prekršku ali postopek o prekršku
ustavi, pri čemer ugovor šteje kot izjava v hitrem postopku o
prekršku. Pouk o pravici do ugovora in načinu njegove vložitve,
ter o tem, da mora kršitelj v ugovoru navesti vsa dejstva in
dokaze v svojo korist, ker jih sicer v postopku ne bo več mogel
uveljavljati, je del pouka o pravici do pravnega sredstva na
plačilnem nalogu.
Smiselna uporaba zakona
58. člen
(1) Če v tem ali drugem zakonu ni drugače določeno,
se v hitrem postopku glede pristojnosti, zastopanja, jezika
v postopku, vlog, vabil, zapisnikov, odločb, pregledovanja in
prepisovanja spisov, rokov in narokov, vročanja in izločitve
uradnih oseb smiselno uporabljajo določila zakona o splošnem
upravnem postopku.
(2) Za osebno in hišno preiskavo, zaseg in preiskavo ele‑
ktronskih in z njimi povezanih naprav ter nosilcev elektronskih
podatkov, zaseg in odvzem predmetov, privedbo, pridržanje
in varščino, zastopanje tuje pravne osebe, postopek zoper
pravno in odgovorno osebo, pravice oškodovanca v postopku,
združitve in izločitve postopka, prekinitve in ustavitve postopka
ter stroške postopka se smiselno uporabljajo določbe tega
zakona o rednem sodnem postopku, kolikor ni s tem zakonom
drugače določeno.
(3) Hišno preiskavo sme odrediti le sodišče. Pri izvedbi
hišne preiskave, ki se opravlja na podlagi predloga prekrškov‑
nega organa, sme aktivno sodelovati tudi pooblaščena uradna
oseba prekrškovnega organa, ki je predlagal hišno preiskavo.
Deveto poglavje
ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO
Pravica do zahteve za sodno varstvo
59. člen
(1) Zoper odločbo o prekršku, ki jo je na prvi stopnji izdal
prekrškovni organ po hitrem postopku, se lahko vloži zahteva
za sodno varstvo. Zahtevo lahko vloži oseba, ki ji je bila izre‑
čena sankcija, njen zakoniti zastopnik oziroma zagovornik ter
lastnik odvzetih predmetov.
(2) Zahteva za sodno varstvo iz prejšnjega odstavka za‑
drži izvršitev odločbe o prekršku.
(3) Kolikor v tem poglavju ni drugače določeno, se v
postopku z zahtevo za sodno varstvo smiselno uporabljajo
določbe pritožbenega postopka v rednem sodnem postopku.
(4) V postopku z zahtevo za sodno varstvo ni mogoče
izdati sodbe brez obrazložitve.
Rok za vložitev zahteve za sodno varstvo in pristojnost
60. člen
(1) Zahteva za sodno varstvo se lahko vloži v osmih dneh
od vročitve odločbe o prekršku, pisno pri pristojnem prekrškov‑
nem organu.
(2) Za odločanje o zahtevi za sodno varstvo je krajevno
pristojno sodišče prve stopnje, ki je pristojno za odločanje o
prekršku po določbah rednega sodnega postopka.
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(3) Sodišče obravnava zahteve za sodno varstvo zoper
odločbe o prekrških s področja varstva konkurence predno‑
stno.
Vsebina zahteve za sodno varstvo in njen umik
61. člen
(1) Zahteva za sodno varstvo mora vsebovati podatke
in navedbe, ki so s tem zakonom določeni za pritožbo zoper
odločbo o prekršku (153. člen tega zakona).
(2) Vlagatelj lahko zahtevo za sodno varstvo umakne do
izdaje sodbe o prekršku. Umika zahteve ni mogoče preklicati.
(3) Šteje se, da je oseba, ki ji je bila izrečena sankcija,
zahtevo za sodno varstvo umaknila, če ni prišla na zaslišanje
na sodišče, na katero je bila pravilno povabljena, izostanka pa
ni opravičila.
Razlogi za vložitev zahteve za sodno varstvo
62. člen
Odločbo prekrškovnega organa je mogoče izpodbijati z
zahtevo za sodno varstvo:
– če je bila z odločbo prekršena materialna določba tega
zakona ali predpis, ki določa prekršek;
– če je bila storjena kršitev določb postopka, ker ni odločil
pristojni organ, ker storilcu ni bila dana možnost, da se izjavi o
prekršku, ker je pri odločanju ali vodenju postopka sodelovala
oseba, ki bi po zakonu morala biti izločena ali je bila izločena,
ker so bile kršene določbe o uporabi jezika v postopku, ker
izrek odločbe ni razumljiv ali je sam s seboj v nasprotju ali ker
odločba nima vseh predpisanih sestavin;
– zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega sta‑
nja, pri čemer se smejo v zahtevi navajati nova dejstva in pre‑
dlagati novi dokazi le, če vlagatelj zahteve izkaže za verjetno,
da jih brez svoje krivde ni mogel uveljaviti v hitrem postopku;
– če se odločba opira na dokaz, na katerega se po določ‑
bah tega zakona ne more opirati, ali ki je bil pridobljen s kršitvijo
z ustavo določenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin;
– zaradi izrečenih sankcij, odvzema premoženjske kori‑
sti in stroškov postopka in odločitve o premoženjskopravnem
zahtevku.
Meje preizkusa odločbe prekrškovnega organa
62.a člen
(1) V postopku o zahtevi za sodno varstvo se mora vselej
po uradni dolžnosti preizkusiti:
– ali je odločil stvarno pristojni organ,
– ali je podana kršitev materialnih določb tega zakona ali
predpisa, ki določa prekršek,
– ali je pregon zastaral,
– ali je storilcu bila dana možnost, da se izjavi o prekr‑
šku,
– ali je izrek odločbe razumljiv in
– ali se odločba opira na dokaz, na katerega se po določ‑
bah tega zakona ne more opirati, ali je bil pridobljen s kršitvijo z
ustavo določenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
(2) Če se pri odločanju o zahtevi za sodno varstvo ugo‑
tovi, da so podani razlogi iz prve, druge, tretje ali šeste alineje
prejšnjega odstavka, zaradi katerih je izdana odločba v korist
kršitelja, v korist tudi kakšnemu drugemu kršitelju, ki ni vložil
zahteve za sodno varstvo, ali je ni vložil v tej smeri, ravna pri‑
stojni organ po uradni dolžnosti, kakor da jo je vložil tudi ta.
Odločanje prekrškovnega organa
63. člen
(1) Zahteva za sodno varstvo ni dovoljena, če jo je vložila
oseba, ki je po tem zakonu nima pravice vložiti, ali če se ugo‑
tovi, da je zahteva umaknjena ali da je bila po umiku ponovno
vložena, ali če zahteva po zakonu ni dovoljena.
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(2) Nedovoljeno ali prepozno zahtevo za sodno varstvo
prekrškovni organ zavrže s sklepom.
(3) Zoper sklep o zavrženju je dovoljena zahteva za
sodno varstvo, za katero se ne uporablja določba prejšnjega
odstavka.
(4) Prekrškovni organ po prejemu zahteve po potrebi gle‑
de na navedbe v zahtevi dopolni dokazni postopek, če ugotovi
kršitev pravice do izjave, pa storilcu da tudi možnost, da se
izjavi o prekršku.
(5) Če prekrškovni organ ugotovi, da je zahteva pravo‑
časna in utemeljena, odločbo o prekršku odpravi in ustavi
postopek, ali jo odpravi in vloži predlog pri pristojnem prekr‑
škovnem organu (50. člen), ali jo nadomesti z novo odločbo,
ali izreče opomin namesto sankcije in o tem obvesti storilca
in osebo, ki je vložila zahtevo za sodno varstvo oziroma vroči
novo odločbo.
(6) Zoper novo odločbo iz prejšnjega odstavka je dovolje‑
na nova zahteva za sodno varstvo, o kateri odloča sodišče.
(7) Če prekrškovni organ odločbe ne odpravi ali nadome‑
sti, jo s spisom in morebitnimi dodatnimi dokazi posreduje v
odločitev pristojnemu sodišču.
(8) V postopku z zahtevo za sodno varstvo prekrškovni
organ postopa po določbah 58. člena tega zakona.
Preizkus pravočasnosti in dovoljenosti zahteve pri sodišču
64. člen
Prepozno ali nedovoljeno zahtevo za sodno varstvo sodi‑
šče s sklepom zavrže, če tega ni storil prekrškovni organ.
Odločanje sodišča
65. člen
(1) Sodišče s sodbo zavrne zahtevo kot neutemeljeno,
če spozna, da ni podana nobena izmed uveljavljenih kršitev iz
62. člena tega zakona in tudi ne take kršitve, na katere pazi po
uradni dolžnosti (62.a člen), ali če je bila kršitev v postopku z
zahtevo za sodno varstvo že odpravljena.
(2) Sodišče s sodbo ugodi zahtevi in odpravi odločbo
prekrškovnega organa, ali jo odpravi po uradni dolžnosti, če
ugotovi, da ni odločil pristojni organ, ali če ugotovi, da je pri od‑
ločanju ali vodenju postopka sodelovala oseba, ki bi po zakonu
morala biti izločena, ali je bila izločena.
(3) Sodišče s sodbo ugodi zahtevi in spremeni odločbo
prekrškovnega organa, ali jo spremeni po uradni dolžnosti,
če ugotovi, da so bila odločilna dejstva v izpodbijani odločbi
o prekršku sicer pravilno ugotovljena, da pa je treba glede na
ugotovljeno dejansko stanje ob pravilni uporabi materialne do‑
ločbe tega zakona ali predpisa, ki določa prekršek, spremeniti
odločbo. Glede na stanje stvari sodišče tako ravna tudi, če izrek
odločbe ni razumljiv ali je sam s seboj v nasprotju ali če odločba
nima vseh predpisanih sestavin ali če se odločba opira na do‑
kaz, na katerega se po določbah tega zakona ne more opirati,
ali ki je bil pridobljen s kršitvijo z ustavo določenih človekovih
pravic in temeljnih svoboščin.
(4) Če sodišče spozna, da dejansko stanje ni popolno in
pravilno ugotovljeno, ponovi ali dopolni dokazni postopek po
pravilih rednega sodnega postopka.
(5) Če sodišče iz podatkov v spisu ugotovi dejstva, glede
katerih se storilec v postopku pred prekrškovnim organom
oziroma v zahtevi za sodno varstvo ni mogel izjaviti, obvesti
o tem storilca, če dejstva izhajajo iz opisa dejanskega stanja,
pa mu opis posreduje, hkrati pa storilca seznani, kje in kdaj
lahko pregleda spise zadeve, ga pouči po četrtem odstavku
114. člena tega zakona ter mu določi rok, v katerem lahko poda
svoje navedbe, predloge in zahteve. Če se sodišče odloči, da
bo ponovilo oziroma dopolnilo dokazni postopek, storilca o
tem obvesti, in ga hkrati seznani, da je lahko navzoč pri izva‑
janju dokazov in da ga bo povabilo k posameznim procesnim
dejanjem, če bo to sodišču pisno predlagal v petih dneh po
prejemu obvestila.
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(6) Sodišče s sodbo zavrne zahtevo kot neutemeljeno,
če po izvedenem dokaznem postopku ne ugotovi dejanskega
stanja drugače kakor prekrškovni organ.
(7) Sodišče s sodbo ugodi zahtevi in spremeni odločbo
prekrškovnega organa, če je to potrebno, ker je po izvedenem
dokaznem postopku dejansko stanje ugotovilo drugače kakor
prekrškovni organ.
(8) Če sodišče po izvedenem dokaznem postopku spo‑
zna, da so bila odločilna dejstva v izpodbijani odločbi pravilno
ugotovljena, da pa je treba glede na ugotovljeno dejansko
stanje ob pravilni uporabi zakona oziroma za odpravo kršitev
določb postopka drugače odločiti, ravna po določbah tretjega
odstavka tega člena.
(9) Če sodišče ugotovi, da storilcu ni bila dana možnost
podati izjavo o prekršku, ali če so bile kršene določbe o uporabi
jezika v postopku o prekršku, sodišče najprej odpravi kršitev
tako, da storilcu omogoči, da poda izjavo, oziroma mu omogoči
uporabo jezika v postopku in nato odloči o zahtevi glede na
stanje stvari.
(10) Če sodišče s sodbo odpravi sklep o zavrženju pre‑
pozne ali nedovoljene zahteve za sodno varstvo ali ugovora
(57.a in 57.b člen), hkrati odloči tudi o zahtevi za sodno varstvo
ali ugovoru.
(11) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za
odločanje o zahtevah za sodno varstvo, vloženih zoper sklepe,
zoper katere je dovoljena zahteva za sodno varstvo.
(12) Odločba o prekršku se ne sme spremeniti v škodo
kršitelja.
(13) V postopku odločanja sodišča o zahtevi za sodno
varstvo ima prekrškovni organ, ki je izdal izpodbijano odločbo,
položaj predlagatelja v rednem sodnem postopku.
Vročanje odločb sodišča o zahtevi za sodno varstvo
65.a člen
(1) Sodišče prekrškovnemu organu vrne spis skupaj z
izvirnikom sodbe ali sklepa z zadostnim številom overjenih
prepisov ter morebitna druga pisanja, ki so nastala ali so bila
pridobljena med postopkom o prekršku pri sodišču, pri tem pa
obdrži izvod izpodbijane odločbe.
(2) Prekrškovni organ sodbo ali sklep sodišča vroči vla‑
gatelju zahteve za sodno varstvo po določbah zakona, ki ure‑
ja splošni upravni postopek, v primeru iz drugega odstavka
65. člena tega zakona pa tudi pristojnemu organu.
Pravica do pritožbe
66. člen
(1) Zoper sklep sodišča, s katerim je bila zahteva za so‑
dno varstvo zavržena, je dovoljena pritožba iz vseh razlogov
po 154. členu tega zakona.
(2) Zoper druge odločbe sodišča prve stopnje lahko ose‑
be iz prvega odstavka 59. člena tega zakona vložijo pritožbo
iz razlogov po 1., 2. in 4. točki 154. člena tega zakona, razen
glede stroškov postopka, če je bila izrečena višja globa od naj‑
nižje predpisane za prekršek ali če je bila izrečena globa, ki je
predpisana v večkratniku ali v odstotku (četrti in peti odstavek
17. člena) ali če sta bila izrečena odvzem predmetov ali od‑
vzem premoženjske koristi v vrednosti, ki presega 400 eurov.
(3) Prekrškovni organ, ki je izdal odločbo v hitrem postop‑
ku, lahko iz pritožbenih razlogov po 1., 2. in 4. točki 154. člena
tega zakona, razen glede stroškov postopka, vloži pritožbo
zoper odločbo sodišča v naslednjih primerih:
– če je sodišče odpravilo odločbo prekrškovnega orga‑
na;
– če je sodišče spremenilo odločbo prekrškovnega orga‑
na in ustavilo postopek o prekršku.
(4) Prekrškovni organ vloži pritožbo skupaj s spisom pri
sodišču, ki je odločilo o zahtevi za sodno varstvo. Sodišče po
preizkusu pravočasnosti in dovoljenosti pritožbe pošlje izvod
pritožbe storilcu, ki sme nato v osmih dneh po prejemu podati
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sodišču odgovor na pritožbo. Pritožbo in odgovor z vsemi spisi
predloži sodišče višjemu sodišču.
(5) V postopku s pritožbo iz prejšnjega odstavka in more‑
bitnem novem sojenju, se odločitev ne sme spremeniti v škodo
kršitelja v primerjavi z odločbo o prekršku, zoper katero je bila
vložena zahteva za sodno varstvo, o kateri je odločalo sodišče
prve stopnje.
(6) Pritožba se obravnava po določbah pritožbenega po‑
stopka v rednem sodnem postopku.
(7) Osebe iz drugega odstavka tega člena vložijo pritožbo
pri prekrškovnem organu, ki je izdal odločbo, zoper katero je
bila vložena zahteva za sodno varstvo. Prekrškovni organ pri‑
tožbo pošlje skupaj s spisom sodišču, ki je odločilo o zahtevi
za sodno varstvo.
(8) Prepozno ali nedovoljeno pritožbo zavrže sodišče, ki je
odločilo o zahtevi za sodno varstvo, s sklepom, ki ga vroči tudi
vlagateljem iz drugega in četrtega odstavka tega člena.
Deseto poglavje
REDNI SODNI POSTOPEK
1. Temeljne določbe
Smiselna uporaba določb zakona o kazenskem postopku
67. člen
(1) Kolikor s tem zakonom ni drugače določeno, se v
rednem postopku smiselno uporabljajo določbe zakona o ka‑
zenskem postopku o:
– jeziku v postopku,
– vlogah in zapisnikih,
– rokih,
– zaslišanju obdolženca,
– zasliševanju prič,
– izvedenstvu,
– hišni in osebni preiskavi,
– zasegu in preiskavi elektronskih in z njimi povezanih
naprav ter nosilcev elektronskih podatkov, razen če gre za
poseg v tajnost pisem in drugih občil,
– zasegu in odvzemu predmetov,
– glavni obravnavi v skrajšanem postopku pred okrajnim
sodiščem,
– hrambi in upravljanju zaseženih predmetov in začasnem
zavarovanju zahtevka za odvzem premoženjske koristi,
– prenosu krajevne pristojnosti.
(2) V rednem sodnem postopku se glede vročanja pisanj
smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni
postopek.
Načelo materialne resnice
68. člen
(1) Sodišče mora po resnici in popolnoma ugotoviti vsa
dejstva, pomembna za izdajo zakonite sodbe o prekršku, ra‑
zen v primeru obdolženčevega priznanja. Enako skrbno mora
preiskati okoliščine in ugotoviti tako dejstva, ki obdolženca
obremenjujejo, kakor tudi dejstva, ki so mu v korist.
(2) Sodišče mora poskrbeti, da nevednost ali nepouče‑
nost obdolženca in drugih udeležencev v postopku ni v škodo
pravicam, ki jim gredo v postopku.
Zaslišanje obdolženca
69. člen
(1) Preden se izda sodba o prekršku, mora biti obdolže‑
nec zaslišan o tistem, česar je obdolžen.
(2) Če pravilno povabljeni obdolženec ne pride k zasli‑
šanju in izostanka ne opraviči, lahko sodišče izreče sodbo o
prekršku tudi brez njegovega zaslišanja, kadar spozna, da
zaslišanje ni potrebno za pravilno odločitev.
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Postopek zoper pravno in odgovorno osebo
70. člen
(1) Zoper pravno osebo in odgovorno osebo se vodi pra‑
viloma enoten postopek.
(2) Če zaradi pravnih ali dejanskih ovir ni mogoče voditi
postopka zoper odgovorno osebo, se vodi postopek le zoper
pravno osebo.
(3) Če je pravna oseba prenehala obstajati, se vodi po‑
stopek le zoper odgovorno osebo.
(4) Določbe o postopku zoper pravno in odgovorno osebo
smiselno veljajo tudi v postopku zoper samostojnega podjetni‑
ka posameznika in odgovorno osebo.
Prosta presoja dokazov
71. člen
Sodišče pri presoji dokazov ni vezano na nobena poseb‑
na formalna dokazna pravila in ne z njimi omejeno.
Prepoved zlorabe pravic
72. člen
Sodišče si mora prizadevati, da izvede postopek brez
zavlačevanja in da onemogoči sleherno zlorabo pravic, ki gredo
udeležencem v postopku.
Pridržanje storilca
73. člen
(1) V postopku o prekršku se sme storilec pridržati, če
tako določa zakon.
(2) Če zakon ne določa drugače, se za postopek pridrža‑
nja uporablja ta zakon.
Pritožba
74. člen
(1) Zoper sodbo o prekršku, izdano na prvi stopnji, oziro‑
ma sklep, izdan na prvi stopnji, je dovoljena pritožba na višje
sodišče, če ta zakon ne določa drugače.
(2) Zoper sodbo oziroma sklep višjega sodišča ni pritož‑
be.
Pravna pomoč
75. člen
Če je treba posamezno dejanje opraviti izven območja
sodišča, ki vodi postopek o prekršku, lahko ta zaupa njegovo
izvršitev drugemu sodišču.
Predhodno vprašanje
76. člen
(1) Če je uporaba predpisov o prekršku odvisna od pred‑
hodne odločitve o kakšnem pravnem vprašanju, ki je v pri‑
stojnosti kakšnega drugega organa, lahko sodišče, ki odloča
v zadevi o prekršku, samo odloči tudi o tem vprašanju po
določbah, ki veljajo za dokazovanje v postopku o prekršku.
Odločitev o takšnem pravnem vprašanju v postopku o prekršku
ima učinek samo za zadevo o prekršku, o kateri se je odločalo
v tem postopku.
(2) Sodišče ne more odločati o predhodnem vprašanju
glede obstoja zakonske zveze ali ugotovitve očetovstva, ob‑
stoja kaznivega dejanja ali glede kakšnega drugega pravnega
vprašanja, če zakon tako določa.
(3) Glede obstoja kaznivega dejanja je sodišče vezano
na pravnomočno sodbo sodišča, s katero je bil obdolženec
spoznan za krivega kaznivega dejanja.
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2. Krajevna pristojnost
Krajevna pristojnost sodišč
77. člen
(1) Za postopek je pristojno sodišče, na katerega območju
je bil prekršek storjen.
(2) Za postopek o prekršku zoper tujo pravno osebo, ki
ima podružnico v Republiki Sloveniji, je krajevno pristojno so‑
dišče, na območju katerega je podružnica tuje pravne osebe;
če tuja pravna oseba nima podružnice v Republiki Sloveniji, je
za postopek o prekršku pristojno sodišče, na območju katerega
je bil prekršek storjen.
(3) Če je bil prekršek storjen na domači ladji ali na doma‑
čem letalu, je za postopek pristojno tisto sodišče, na območju
katerega je domače pristanišče oziroma domače letališče, v ka‑
terem se je končalo potovanje storilca. Če je storilec član posad‑
ke, je za postopek pristojno tisto sodišče, na območju katerega je
matično pristanišče ladje oziroma matično letališče letala.
(4) Če je bil prekršek storjen s tiskom, je pristojno sodišče,
na katerega območju je bil spis natisnjen. Če ta kraj ni znan
ali je bil spis natisnjen v tujini, je pristojno sodišče, na katerega
območju se tiskani spis razširja.
(5) Če je po zakonu odgovoren pisec spisa, je pristojno
tudi sodišče kraja, v katerem ima pisec stalno prebivališče, ali
sodišče kraja, v katerem se je pripetil dogodek, na katerega
se spis nanaša.
(6) Določbe četrtega in petega odstavka tega člena se
smiselno uporabljajo tudi v primeru, če sta bila spis ali izjava
objavljena po radiu ali televiziji, medmrežju in spletnih straneh.
(7) Za prekršek, ki ga je storila vojaška oseba ali vojaški
obveznik, ki služi vojaški rok, je ob pogojih iz petega odstavka
110. člena tega zakona pristojno sodišče, na katerega območju
je poveljstvo matične vojaške enote storilca.
(8) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena
je v primerih iz 108. do 110. člena tega zakona za postopek
pristojno tudi sodišče, po katerega odredbi ali na katerega
območju je bil storilec prijet ali pridržan oziroma h kateremu
je bil priveden.
Pristojnost po stalnem oziroma začasnem prebivališču
78. člen
Če se pristojnost ne da določiti po kraju, kjer je bil prekr‑
šek, določen z zakonom ali z uredbo Vlade Republike Slovenije
storjen, se določi po storilčevem stalnem oziroma začasnem
prebivališču.
Če je pristojnih več sodišč
79. člen
Če sta po 77. in 78. členu tega zakona pristojni za posto‑
pek o prekršku dve ali več sodišč, vodi postopek tisto sodišče,
ki ga je prvo začelo, če se postopek še ni začel, pa sodišče, pri
katerem je bil najprej predlagan začetek postopka.
Pristojnost za udeležence
80. člen
(1) Sodišče, ki je pristojno za storilca, je pristojno tudi za
udeležence. Zoper vse se praviloma vodi enoten postopek.
Če je to smotrno, sme pristojno sodišče ločiti postopek zoper
posamezne udeležence.
(2) Če sta obdolžena pravna oseba in odgovorna oseba
pravne osebe, je za oba storilca pristojno sodišče, ki je pristojno
za pravno osebo.
Odstop zadeve
81. člen
Sodišče, ki je pristojno za storilca prekrška, določenega z
zakonom ali z uredbo Vlade Republike Slovenije, lahko izjemo‑
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ma odstopi zadevo sodišču, na katerega območju storilec stal‑
no ali začasno prebiva, če se bo tako lažje izvedel postopek.
Spor o pristojnosti
82. člen
(1) Sodišče mora po uradni dolžnosti paziti na krajevno
pristojnost. Če spozna, da je za postopek pristojno kakšno
drugo sodišče, mora zadevo brez odlašanja odstopiti temu
sodišču.
(2) Če sodišče, kateremu je bila zadeva odstopljena po
prejšnjem odstavku meni, da je pristojno tisto sodišče, ki mu je
zadevo odstopilo, ali kakšno drugo sodišče, sproži postopek,
da se odloči o sporu o pristojnosti.
Odločanje v sporu o pristojnosti
83. člen
(1) O sporu o pristojnosti med okrajnimi sodišči odloči
višje sodišče.
(2) Zoper sklep, s katerim je odločeno v sporu o pristoj‑
nosti, ni pritožbe.
(3) Dokler se ne odloči v sporu o pristojnosti, mora vsak
organ opravljati tista dejanja v postopku o prekršku, ki bi jih bilo
nevarno odlašati.
3. Izločitev
Razlogi za izločitev
84. člen
Sodnik ne sme opravljati sodniške dolžnosti:
1. če je s prekrškom oškodovan;
2. če je z obdolžencem, zastopnikom pravne osebe, nju‑
nima zagovornikoma, predlagateljem, oškodovancem, njihovim
zakonitim zastopnikom ali pooblaščencem v zakonski zvezi,
ali zunajzakonski skupnosti, ali je z njim v krvnem sorodstvu v
ravni vrsti do kateregakoli kolena, v stranski vrsti do četrtega
kolena, ali v svaštvu do drugega kolena;
3. če je z obdolžencem, zastopnikom pravne osebe, nju‑
nima zagovornikoma, predlagateljem ali oškodovancem v raz‑
merju skrbnika, oskrbovanca, posvojitelja, posvojenca, rejnika
ali rejenca;
4. če je v isti zadevi o prekršku opravljal kakšno dejanje
v zvezi z odkrivanjem prekrška ali sodeloval v postopku kot
predlagatelj, zastopnik pravne osebe, zagovornik, zakoniti za‑
stopnik ali pooblaščenec oškodovanca oziroma predlagatelja,
ali če je bil zaslišan kot priča ali kot izvedenec;
5. če je v isti zadevi sodeloval pri izdaji odločbe na prvi
stopnji;
6. če so podane druge okoliščine, ki vzbujajo dvom o
njegovi nepristranskosti.
Ravnanje ob izločitvi
85. člen
(1) Brž ko sodnik zve za kakšen razlog svoje izločitve
iz 1. do 5. točke prejšnjega člena, mora prenehati z vsakim
delom v tej zadevi in to sporočiti predsedniku sodišča, ki od‑
redi, da se zadeva po pravilih sodnega reda dodeli drugemu
sodniku. Če gre za izločitev predsednika sodišča, v tej zadevi
kot predsednik odloča podpredsednik sodišča, če pa mora biti
izločen tudi ta, si predsednik sodišča določi namestnika izmed
sodnikov tega sodišča, če to ni mogoče, pa zahteva od predse‑
dnika višjega sodišča oziroma predsednika Vrhovnega sodišča
Republike Slovenije, naj mu določi namestnika.
(2) Če sodnik misli, da so podane kakšne druge okoli‑
ščine, ki opravičujejo njegovo izločitev (6. točka prejšnjega
člena), sporoči to predsedniku sodišča, ki odloči o izločitvi. Do
odločitve o izločitvi sme opravljati samo tista dejanja, ki bi jih
bilo nevarno odlašati.
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Kdo lahko zahteva izločitev
86. člen
(1) Izločitev lahko zahtevajo tudi obdolženec ali zastopnik
obdolžene pravne osebe ali predlagatelj postopka takoj, ko
izvejo za razlog izločitve, pa vse do izdaje sodbe o prekršku.
(2) Izločitev sodnika višjega sodišča lahko zahtevajo ose‑
be iz prejšnjega odstavka v pritožbi zoper sodbo oziroma sklep,
če so za izločitveni razlog izvedele po vložitvi pritožbe pa naj‑
kasneje do izdaje odločbe o pritožbi.
(3) Izločitev se lahko zahteva le glede poimensko do‑
ločenega sodnika, ki postopa v zadevi, oziroma poimensko
določenega sodnika višjega sodišča.
(4) V zahtevi za izločitev je treba navesti okoliščine, zaradi
katerih naj bi bil podan kakšen zakonski razlog za izločitev.
Razlogov, ki so že bili zavrnjeni na podlagi prejšnjih zahtev, ni
dopustno znova uveljavljati.
Odločanje o izločitvi
87. člen
(1) O zahtevi za izločitev iz prejšnjega člena odloči pred‑
sednik sodišča.
(2) O izločitvi vseh sodnikov sodišča prve stopnje, pred‑
sednika sodišča prve stopnje in o izločitvi sodnika višjega
sodišča odloča predsednik višjega sodišča, o izločitvi predse‑
dnika višjega sodišča pa odloča predsednik Vrhovnega sodišča
Republike Slovenije.
(3) Preden se izda sklep o izločitvi, je treba dobiti izjavo
sodnika oziroma predsednika sodišča, po potrebi pa se opra‑
vijo tudi druge poizvedbe.
(4) Zoper sklep, s katerim se ugodi zahtevi za izločitev,
ni pritožbe. Sklep, s katerim se zahteva za izločitev zavrne, se
lahko izpodbija samo v pritožbi zoper sodbo o prekršku.
(5) Če vložnik zahteve za izločitev ravna v nasprotju z
določbami 86. člena tega zakona, ali če je iz vsebine zahteve
razvidno, da gre za očitno neutemeljeno zahtevo, podano z
namenom zavlačevanja postopka ali spodkopavanja avtoritete
sodišče, se zahteva v celoti ali deloma zavrže. Sklep, s katerim
se zahteva zavrže, izda sodnik ali senat, ki postopa v zadevi.
Pri odločanju lahko sodeluje sodnik ali predsednik sodišča, ka‑
terega izločitev se zahteva. Zoper sklep, s katerim se zahteva
zavrže, ni pritožbe.
Opravljanje dejanj
88. člen
Ko sodnik izve, da je zahtevana njegova izločitev, mora
takoj prenehati z vsakim nadaljnjim delom v tisti zadevi; če
gre za izločitev iz 6. točke 84. člena tega zakona, pa sme do
odločitve o zahtevi opravljati samo tista dejanja, ki bi jih bilo
nevarno odlašati.
Smiselna uporaba določb o izločitvi
89. člen
(1) Določbe o izločitvi sodnikov se uporabljajo smiselno
tudi za zapisnikarje, tolmače, strokovnjake in za izvedence, če
ni zanje določeno kaj drugega.
(2) O izločitvi zapisnikarjev, tolmačev, strokovnjakov in
izvedencev odloča sodnik, ki vodi postopek o prekršku.
4. Obramba obdolženca
Pravice obdolženca
90. člen
(1) Obdolženec ima pravico, da se zagovarja, predlaga
dokaze in daje druge predloge, da vloži pritožbo in uporablja
druga pravna sredstva.
(2) Obdolženca je treba pred prvim zaslišanjem poučiti,
da ima pravico vzeti si zagovornika in da je zagovornik lahko
navzoč pri njegovem zaslišanju.
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(3) Zagovornika smejo najeti obdolžencu tudi njegov za‑
koniti zastopnik, zakonec oziroma oseba, s katero živi v zu‑
najzakonski skupnosti, krvni sorodnik v ravni vrsti, posvojitelj,
posvojenec, brat, sestra in rejnik.
(4) Za zagovornika se sme vzeti samo odvetnik, njega pa
lahko nadomešča odvetniški kandidat.
(5) Zagovornik mora predložiti organu, pred katerim teče
postopek, pooblastilo. Obdolženec lahko da zagovorniku po‑
oblastilo tudi ustno na zapisnik pri organu, pred katerim teče
postopek.
Zastopanje pravne osebe
91. člen
(1) Pravno osebo zastopa v postopku njen zastopnik, ki je
upravičen za vsa dejanja, za katera je upravičen obdolženec.
(2) Pravna oseba sme imeti samo enega zastopnika.
(3) Vsaka pravna oseba v postopku mora imeti svojega
zastopnika.
(4) Sodnik mora vsakokrat ugotoviti identiteto zastopnika
pravne osebe in njegovo upravičenost za zastopanje.
Zastopnik pravne osebe
92. člen
(1) Zastopnik pravne osebe je tisti, ki jo je po zakonu,
po aktu pristojnega državnega organa ali po statutu, aktu o
ustanovitvi ali drugem splošnem aktu pravne osebe, upravičen
zastopati.
(2) Zastopnik tuje obdolžene pravne osebe je tisti, ki vodi
njeno podružnico v Republiki Sloveniji, če ni za njenega zasto‑
pnika določen kdo drug, oziroma tisti, ki je upravljal prevozno
sredstvo, s katerim je bil storjen prekršek.
(3) Če pravno osebo ali podružnico tuje pravne osebe za‑
stopa kolektivno več oseb, te izmed sebe določijo zastopnika.
Če tega kljub pozivu sodnika ne storijo, ali v danem roku o tem
pisno ne obvestijo sodnika, ga izmed njih določi sodnik.
(4) Zastopnik ali osebe, ki kolektivno zastopajo pravno
osebo, lahko pooblastijo za zastopanje koga drugega. Poobla‑
stilo mora biti dano pisno ali ustno na zapisnik pri sodniku.
(5) Če pravna oseba nima organa, ki bi bil pristojen do‑
ločiti zastopnika, ali če v določenem roku ne obvesti sodišča,
koga je določila za zastopnika, ga določi sodišče.
Prepoved zastopanja pravne osebe
93. člen
(1) Zastopnik pravne osebe ne more biti, kdor je v isti
stvari povabljen za pričo. V tem primeru pozove sodišče pravno
osebo, da njen pristojni organ določi drugega zastopnika in v
določenem roku o tem pisno obvesti sodnika.
(2) Zastopnik obdolžene pravne osebe tudi ne more biti
odgovorna oseba, zoper katero se vodi postopek za isti pre‑
kršek in ki navaja, da je ravnala po nalogu druge odgovorne
osebe ali organa upravljanja.
(3) V primerih iz prvega in drugega odstavka tega čle‑
na mora sodišče sporočiti to obdolženi pravni osebi oziroma
podružnici tuje pravne osebe v Republiki Sloveniji, da določi
drugega zastopnika.
(4) Sodišče mora vselej opozoriti obdolženo pravno osebo
oziroma podružnico tuje pravne osebe v Republiki Sloveniji, da
je njen zastopnik hkrati odgovorna oseba, zoper katero se vodi
v isti zadevi postopek za prekršek.
Skupni zagovornik
94. člen
Obdolžena pravna oseba in obdolžena odgovorna oseba
imata vsaka svojega zagovornika, lahko pa imata tudi sku‑
pnega zagovornika, če to dovoljujejo koristi obrambe vsakega
izmed njiju.
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5. Druge določbe

Odločanje višjega sodišča

Oškodovanec in njegovo zastopanje

99. člen
(1) Višje sodišče odloča na seji senata ali na podlagi
opravljene ustne obravnave.
(2) Višje sodišče na seji senata odloči, ali naj se že
izvedeni dokazni postopek ponovi z izvajanjem posameznih
dokazov ali naj se opravi ustna obravnava.
(3) Višje sodišče lahko ponovi že izvedene dokaze na seji
ali na ustni obravnavi, nove dokaze pa lahko izvede na ustni
obravnavi.
(4) Višje sodišče izdaja odločbe po ustnem posvetovanju
in glasovanju članov senata. Odločitev je sprejeta, če je zanjo
glasovala večina članov senata.
(5) Pri odločanju se najprej glasuje o predhodnih vpra‑
šanjih, nato pa o glavni stvari. Pri odločanju o glavni stvari se
najprej glasuje, ali je obdolženec storil prekršek in ali je zanj
odgovoren; nato pa se glasuje o sankcijah za prekršek, o stro‑
ških postopka, o premoženjskopravnem zahtevku in o drugih
vprašanjih, o katerih je treba odločiti.
(6) Predsednik senata vodi posvetovanje in glasovanje in
glasuje zadnji. Njegova dolžnost je poskrbeti, da se vsa vpra‑
šanja vsestransko in popolnoma pretresejo.
(7) Če so glasovi glede posameznih vprašanj, o katerih se
glasuje, porazdeljeni na več različnih mnenj, tako da nobeno od
njih nima večine, se vprašanja ločijo in glasovanje ponavlja, do‑
kler se ne doseže večina. Če se na ta način ne doseže večina,
se odločitev doseže tako, da se glasovi, ki so za obdolženca
najneugodnejši, prištejejo glasovom, ki so od teh manj neugo‑
dni, dokler se ne doseže potrebna večina.
(8) Člani senata ne smejo odkloniti glasovanja o vpraša‑
njih, ki jih postavi predsednik senata; vendar pa član senata, ki
je glasoval za ustavitev postopka in ostal v manjšini, ni dolžan
glasovati o sankciji. Če ne glasuje, se šteje, da se strinja z
glasom, ki je za obdolženca najugodnejši.

95. člen
(1) Oškodovanec ima pravico, da uveljavlja premoženj‑
skopravni zahtevek, da predlaga dokaze in daje druge predlo‑
ge, ter da izvršuje druge pravice, ki jih določa ta zakon.
(2) Če je oškodovanec mladoletnik ali oseba, ki ji je
popolnoma odvzeta poslovna sposobnost, je njegov zakoniti
zastopnik upravičen dajati vse izjave in opravljati vsa dejanja,
ki jih je po tem zakonu upravičen dajati oziroma opravljati oško‑
dovanec. Oškodovanec, ki je dopolnil šestnajst let, je upravičen
dajati izjave in opravljati dejanja v postopku.
(3) Oškodovanec oziroma njegov zakoniti zastopnik sme‑
ta svoje pravice izvrševati tudi po pooblaščencu.
Vabilo
96. člen
(1) Kdor mora biti osebno navzoč pri postopku, se povabi
praviloma pisno. V vabilu je treba navesti ime sodišča, ki vabi;
čas, kdaj naj povabljeni pride; zadevo, zaradi katere se vabi;
kot kaj se vabi in opozorilo na posledice, če se vabilu ne bo
odzval.
(2) V izjemnih primerih se sme vabilo opraviti tudi ustno;
to se zaznamuje v spisu.
Odločbe
97. člen
V postopku o prekršku se izdajajo odločbe v obliki sodb
in sklepov, če ta zakon ne določa, da se posamezne odločitve
izdajajo v obliki odredb.
Razglasitev odločitve
98. člen
(1) Odločitve se lahko razglasijo obdolžencu ustno, če je
navzoč. V tem primeru morajo obdolženec in drugi upravičenci do
pritožbe, če so navzoči, v roku iz tega člena napovedati vložitev
pritožbe, sicer se šteje, da so se odpovedali pravici do pritožbe.
(2) Če sodišče odločbo razglasi ustno, pouči navzoče
upravičence do pritožbe o pravici do pritožbe in dolžnosti pred‑
hodne napovedi pritožbe ter o tem, da se bo štelo, da so se
odpovedali pravici do pritožbe, če pritožbe ne bodo napovedali.
V tem primeru lahko navzoči upravičenci do pritožbe pritožbo
napovejo takoj po razglasitvi odločbe oziroma po pouku o
pravici do pritožbe, najpozneje pa v osmih dneh od dneva
ustne razglasitve odločbe. Pouk o pravicah iz tega odstavka
se zaznamuje v spisu.
(3) Če sodišče ni ustno razglasilo odločbe ali če osebe iz
prvega odstavka 140. člena tega zakona ob ustni razglasitvi
odločbe niso bile navzoče, jim sodišče pošlje prepis izreka od‑
ločbe brez obrazložitve, določene v 135. členu tega zakona, s
poukom o pravici do pritožbe in dolžnosti predhodne napovedi
pritožbe ter o tem, da se bo štelo, da so se odpovedali pravici
do pritožbe, če najpozneje v osmih dneh od vročitve prepisa
izreka odločbe pritožbe ne bodo napovedali, in da bo v takem
primeru veljalo, da jim je z dnem vročitve prepisa izreka sodbe
ali sklepa vročena tudi sodba ali sklep.
(4) Sodišče ne izda odločbe z obrazložitvijo le, če nihče
od upravičencev do pritožbe ni napovedal vložitve pritožbe.
Če vsaj eden od upravičencev do pritožbe napove vložitev
pritožbe, se pisno izdelana sodba oziroma sklep vroči vsem
upravičencem do pritožbe iz prejšnjega odstavka.
(5) Sodba z obrazložitvijo mora biti izdelana najkasneje v
30 dneh po vložitvi napovedi pritožbe, sodba brez obrazložitve
pa najkasneje v osmih dneh po poteku roka za vložitev napove‑
di pritožbe. Če sodba ni izdelana v tem roku, mora sodnik obve‑
stiti predsednika sodišča, zakaj to ni bilo storjeno. Predsednik
sodišča ukrene, kar je potrebno, da se sodba čimprej izdela.

99.a člen
(1) Na ustno obravnavo pred višjim sodiščem se povabijo
obdolženec in njegov zagovornik, zakoniti zastopnik in tiste
priče in izvedenci, za katere sodišče na predlog strank ali po
uradni dolžnosti sklene, da jih je treba zaslišati.
(2) Če obdolženec ne pride na ustno obravnavo, se šte‑
je, da se je pritožbi odpovedal, na kar mora biti opozorjen v
vabilu.
(3) Ustna obravnava pred višjim sodiščem se začne s po‑
ročilom poročevalca, ki razloži stanje stvari, ne da bi dal svoje
mnenje o utemeljenosti pritožbe.
(4) Na predlog ali po uradni dolžnosti se prebere odločba
ali tisti del odločbe, na katerega se nanaša pritožba, po potrebi
pa tudi zapisniki o zaslišanju obdolženca, prič in drugih udele‑
žencev v postopku ali zapisnik o ustni obravnavi.
(5) Nato se pozove pritožnika, naj obrazloži pritožbo, za
njim pa predlagatelja postopka o prekršku, naj mu odgovori.
Obdolženec in njegov zagovornik imata vselej zadnjo besedo.
(6) Udeleženci postopka na obravnavi smejo navajati
nova dejstva in nove dokaze le, če se na ustni obravnavi ugo‑
tovi, da jih brez svoje krivde niso mogli uveljavljati v postopku
na prvi stopnji oziroma v pritožbi.
99.b člen
Kolikor v 99. in 99.a členu tega zakona ni drugače do‑
ločeno, se določbe o zaslišanju obdolženca, prič in drugih
udeležencev v postopku in o ustni obravnavi pred sodiščem
prve stopnje smiselno uporabljajo tudi v postopku pred višjim
sodiščem.
Posvetovanje in glasovanje
100. člen
(1) Posvetovanje in glasovanje je tajno.
(2) V prostoru, v katerem je posvetovanje in glasovanje,
smejo biti le člani senata in zapisnikar.
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Zapisnik o posvetovanju in glasovanju
101. člen
(1) O posvetovanju in glasovanju v postopku na drugi
stopnji se sestavi poseben zapisnik.
(2) Zapisnik o posvetovanju in glasovanju obsega potek
glasovanja in sprejeto odločitev.
(3) Ta zapisnik podpišejo vsi člani senata, od katerih je
eden lahko hkrati tudi zapisnikar. Ločena mnenja se priložijo
zapisniku o posvetovanju in glasovanju, če niso vpisana v sam
zapisnik.
(4) Zapisnik o posvetovanju in glasovanju se zapre v
poseben ovitek. Ta zapisnik sme pregledati samo Vrhovno
sodišče Republike Slovenije, ko odloča o izrednem pravnem
sredstvu.
Pregledovanje spisov
102. člen
(1) Predlagatelj postopka, obdolženec in njegov zakoni‑
ti zastopnik, zastopnik obdolžene pravne osebe, zagovornik,
oškodovanec, njegov pooblaščenec in njegov zakoniti zasto‑
pnik imajo pravico pregledovati in prepisovati spise in si ogle‑
dati dokazne predmete.
(2) Če je postopek v teku, dovoljuje pregledovanje in pre‑
pisovanje spisov sodnik, ki vodi postopek, ko pa je postopek
končan, dovoli to predsednik sodišča, ki je vodilo postopek
oziroma delavec, ki ga on določi.
(3) Pregled in prepis posameznih spisov se sme odreči,
če je bila javnost izključena z ustne obravnave. Zoper tak sklep
je dovoljena pritožba, ki ne zadrži njegove izvršitve.
(4) Oškodovancu se sme odreči pregled in prepisovanje
spisov in ogled predmetov, preden je bil zaslišan kot priča.
6. Začetek in potek postopka
Predlagatelj postopka
103. člen
(1) Postopek o prekršku se začne na obdolžilni predlog
prekrškovnega organa.
(2) Če prekrškovni organ ne začne postopka na predlog
predlagateljev določenih s tem zakonom, lahko ti v 15 dneh po
prejemu obvestila iz petega odstavka 51. člena tega zakona
pristojnemu organu, ki po zakonu nadzoruje delo prekrškov‑
nega organa predlagajo, da vloži obdolžilni predlog pred sodi‑
ščem. Odločitev tega organa je dokončna.
(3) Obdolžilni predlog lahko vloži tudi državni tožilec.
Prekršek, za katerega sodišče izve med postopkom
104. člen
Če sodišče med postopkom izve za prekršek, za katerega
ni bil vložen predlog, sporoči to pristojnemu prekrškovnemu
organu.
Obdolžilni predlog
105. člen
(1) Obdolžilni predlog mora biti pisen. Obdolžilni predlog
se vloži v toliko izvodih, kolikor jih je treba za sodišče in za
osebe, zoper katere je sprožen postopek o prekršku. Slednjim
se vroči predlog hkrati z vabilom.
(2) Obdolžilni predlog mora vsebovati podatke o isto‑
vetnosti storilca (osebno ime, EMŠO, kraj rojstva, poklic,
zaposlitev in naslov stalnega ali začasnega prebivališča za
fizično osebo, če je fizična oseba tujec, pa namesto EMŠO
njegove rojstne podatke, za pravno osebo firmo in sedež
ter matično številko; za odgovorno osebo pravne osebe pa
tudi delo, ki ga opravlja), dejanski stan prekrška, čas in kraj
storitve prekrška, predpis, ki določa prekršek, podatke o
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morebitni premoženjski koristi, dokaze, podatke o predlaga‑
telju in podpis predlagatelja. Obdolžilni predlog za prekršek,
za katerega se storilcu lahko izrečejo kazenske točke v
cestnem prometu, mora vsebovati tudi podatke o vozniškem
dovoljenju (številka vozniškega dovoljenja, upravna enota,
ki ga je izdala, datum izdaje, kategorija motornih vozil, za
katere je bilo vozniško dovoljenje izdano) in o vrsti voznika.
Upravljavci zbirk osebnih podatkov so dolžni predlagatelju
postopka na njegovo zahtevo brezplačno posredovati podat‑
ke, ki so potrebni za sestavo in vložitev obdolžilnega predlo‑
ga. Če ni mogoče ugotoviti istovetnosti storilca prekrška, se
v obdolžilnem predlogu namesto osebnih podatkov navede
opis osebe in fotografija oziroma posnetek.
(3) Obdolžilni predlog zoper pravno osebo mora poleg
sestavin, predpisanih v tem zakonu, vsebovati tudi firmo
oziroma ime, s katerim pravna oseba v skladu s predpisi
nastopa v pravnem prometu, ter njen sedež in podatke o
odgovorni osebi.
(4) V primerih iz prve alineje drugega odstavka 52. člena
tega zakona mora prekrškovni organ v obdolžilnem predlogu
obrazložiti oceno, da so podani pogoji za izrek stranske sank‑
cije.
Postopek z obdolžilnim predlogom
106. člen
(1) Ko sodišče prejme obdolžilni predlog, oceni, ali so
podani pogoji za postopek. Če ugotovi, da je predlog podal
nepristojni predlagatelj oziroma oseba, ga zavrže s sklepom,
ki ga vroči tudi pristojnemu predlagatelju postopka. Če ugotovi,
da je predlog nepopoln ali nerazumljiv, zahteva od predlagatelja
postopka, naj ga v petnajstih dneh dopolni oziroma popravi. Če
tega predlagatelj postopka v roku ne stori, sodišče s sklepom
zavrže obdolžilni predlog.
(2) Če sodišče oceni, da so izpolnjeni pogoji za začetek
postopka, izvede postopek o prekršku po uradni dolžnosti.
(3) Če sodišče ob obdolžilnem predlogu spozna, da ni
pogojev za začetek postopka, s sodbo zavrne predlog, oško‑
dovanca pa napoti, da lahko svoj premoženjskopravni zahtevek
uveljavlja pred pristojnim sodiščem.
(4) Pogojev za začetek postopka ni:
– če dejanje ni prekršek;
– če je podana okoliščina, ki izključuje odgovornost za
prekršek;
– če zaradi zastaranja postopek o prekršku ni več mo‑
goč;
– če gre za prekršek neznatnega pomena, posebne oko‑
liščine, nizka stopnja odgovornosti ali storilčeve osebne okoli‑
ščine pa kažejo, da postopek ne bi bil smotrn;
– če je podan kakšen drug razlog, zaradi katerega po
zakonu ni mogoče začeti postopka o prekršku.
Združitev in izločitev postopka
107. člen
(1) Če je obdolženec z enim dejanjem ali z več dejanji
storil več prekrškov, o katerih še ni bila izdana sodba, za vse
prekrške pa je pristojno isto sodišče, se izvede praviloma
enoten postopek in izda ena sama sodba o prekršku. Enoten
postopek se izvede praviloma tudi zoper pravno osebo in od‑
govorno osebo, zoper obdolženca, sostorilca, napeljevalca in
pomagača, razen če so podani zakonski razlogi, da se posto‑
pek vodi samo zoper enega izmed njih.
(2) Sodišče lahko do izdaje sodbe o prekršku iz tehtnih
razlogov ali zaradi smotrnosti odloči, da se postopek za posa‑
mezne prekrške ali zoper posamezne obdolžence, sostorilce,
napeljevalce ali pomagače izloči iz enotnega postopka in do‑
konča posebej.
(3) O združitvi in izločitvi postopka izda sodišče sklep,
zoper katerega ni pritožbe.
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7. Ukrepi za zagotovitev obdolženčeve navzočnosti
in za uspešno izvedbo postopka o prekršku
Pridržanje
108. člen
(1) Če je podan utemeljen sum, da je obdolženec storil
prekršek, sme sodnik do izdaje sodbe o prekršku, odrediti nje‑
govo pridržanje, če ni mogoče ugotoviti njegove istovetnosti ali
če nima prebivališča v Republiki Sloveniji, upravičen pa je sum,
da bo zbežal ali če bi se z odhodom zaradi prebivanja v tujini
lahko izognil odgovornosti za hujši prekršek.
(2) Obdolženec, ki je pridržan, mora biti v materinem
jeziku ali jeziku, ki ga razume, takoj obveščen o razlogih za
pridržanje. Takoj mora biti tudi poučen, da ni dolžan ničesar iz‑
javiti, da ima pravico do takojšnje pravne pomoči zagovornika,
ki si ga lahko svobodno izbere, in o tem, da je pristojni organ na
njegovo zahtevo dolžan o pridržanju obvestiti njegove najbližje
oziroma delodajalca, če je tuj državljan pa na njegovo zahtevo
tudi konzulat njegove države. Obdolžencu mora biti takoj, naj‑
kasneje pa v treh urah vročen pisni sklep o odreditvi pridržanja
z navedbo razlogov za odvzem prostosti s pravnim poukom.
Dokler traja pridržanje, ima obdolženec pravico do pritožbe
zoper sklep, ki pa ne zadrži odvzema prostosti. O pritožbi mora
sodišče odločiti v 48 urah od prejema spisa.
(3) Če obdolženec ni bil poučen po prejšnjem odstavku
tega člena ali ta pouk ni zapisan, sodišče ne sme opreti svoje
odločbe na njegovo izpovedbo, dano v času, ko mu je bila
vzeta prostost.
(4) Pridržanje sme trajati največ 24 ur od tiste ure, ko je bil
obdolženec pridržan. V tem času ga je treba zaslišati in izdati
sodbo o prekršku ali pa ga izpustiti.
(5) Za pridržanje obdolženca se smiselno uporabljajo do‑
ločila zakona, ki ureja kazenski postopek o izvrševanju pripora,
če s tem zakonom ni drugače določeno.
Pridržanje osebe pod vplivom alkohola
ali drugih psihoaktivnih snovi
109. člen
(1) Sodnik sme odrediti, da se pridrži storilec, ki ga pod
vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi zalotijo pri pre‑
kršku, če je nevarnost, da bo še naprej delal prekrške. Pridržati
se sme, dokler se ne iztrezni oziroma ni sposoben obvladovati
svojega ravnanja, vendar največ 12 ur.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko pridržanje
odredi tudi policist.
(3) Glede postopka za pridržanje in pravic pridržanega
storilca se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o pridr‑
žanju.
(4) Za osebo pod vplivom alkohola ali psihoaktivnih snovi
se šteje oseba, za katero je to v skladu z zakonom ugotovljeno
z uporabo ustreznih tehničnih sredstev in naprav, ali če iz nje‑
nega videza, ravnanja, psihofizičnega stanja ter drugih okoli‑
ščin izhaja, da ni zmožna obvladovati svojega ravnanja.
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krškom ali prekršek ponovil, ali če obstaja upravičena bojazen,
da bo skril, uničil ali odvrgel dokaz o prekršku, ga sme policist
pridržati; pridržanje traja, dokler ni mogoče storilca privesti k
pristojnemu sodišču, vendar pa najdalj 12 ur.
(3) Obdolženec, ki je pridržan, mora biti v materinem
jeziku ali jeziku, ki ga razume, takoj obveščen o razlogih za
pridržanje. Takoj mora biti tudi poučen, da ni dolžan ničesar iz‑
javiti, da ima pravico do takojšnje pravne pomoči zagovornika,
ki si ga lahko svobodno izbere, in o tem, da je pristojni organ na
njegovo zahtevo dolžan o pridržanju obvestiti njegove najbližje.
Če traja pridržanje več kot tri ure, mora biti obdolženec s pisnim
sklepom obveščen o razlogih za odvzem prostosti. Dokler traja
pridržanje, ima obdolženec pravico do pritožbe zoper sklep, ki
pa ne zadrži odvzema prostosti. O pritožbi mora sodišče odlo‑
čiti v 48 urah od prejema spisa.
(4) Če obdolženec ni bil poučen po prejšnjem odstavku
tega člena ali ta pouk ni zapisan, sodišče ne sme opreti svoje
odločbe na njegovo izpovedbo, dano v času, ko mu je bila
vzeta prostost.
(5) Pooblastila, ki jih imajo po tem in prejšnjem členu
policisti, imajo v primerih, ko je prekršek storila vojaška oseba
v vojaškem objektu ali njegovem okolišu ali na območju voja‑
škega tabora ali na območju, kjer potekajo vojaške vaje, v voja‑
škem kopenskem vozilu, v vojaški ladji ali v vojaškem zračnem
plovilu, pooblaščene osebe obveščevalno varnostne službe
ministrstva, pristojnega za obrambo, in vojaške policije.
Obvestitev o pridržanju
111. člen
(1) Sodnik oziroma policist, ki je odredil pridržanje, mora
na zahtevo pridržanega obvestiti o pridržanju njegovo družino.
O pridržanju se obvesti na zahtevo pridržanega tudi njegovega
delodajalca oziroma konzulat tuje države, če je treba kaj ukre‑
niti za varstvo ali preskrbo otrok in drugih družinskih članov,
za katere skrbi pridržani, pa tudi pristojni organ socialnega
varstva.
(2) O pridržanju vojaške osebe se po uradni dolžnosti
obvesti vojaško enoto oziroma poveljstvo, kateremu vojaška
oseba pripada.
Vštevanje časa pridržanja
112. člen
(1) Čas, ko je bil obdolženec pridržan, preden je bila izda‑
na sodba o prekršku, se obdolžencu všteje v globo, izrečeno
za prekršek. Pri tem se pridržanje, ki je trajalo 12 ur ali manj
všteje v globo v višini 20 eurov. Pridržanje, ki je trajalo več kot
12 ur, pa šteje za 40 eurov globe.
(2) Obdolžencu, ki je bil med kazenskim postopkom v
priporu ali hišnem priporu, se všteje čas pripora ali hišnega
pripora v globo, izrečeno za prekršek, če ni bil obsojen za
kaznivo dejanje, za isto dejanje pa mu je bila izrečena globa v
postopku o prekršku, pri čemer se en dan pripora ali hišnega
pripora šteje za 40 evrov.

Privedba osebe, zalotene pri prekršku

Varščina

110. člen
(1) Policisti smejo tudi brez odredbe sodnika, privesti tiste‑
ga, ki so ga zalotili pri prekršku. To smejo storiti, če ni mogoče
ugotoviti storilčeve istovetnosti, ali če ta nima prebivališča, ali
če bi se z odhodom zaradi prebivanja v tujini lahko izognil odgo‑
vornosti za prekršek, ali če so okoliščine, ki opravičujejo oceno,
da bo storilec nadaljeval s prekrškom, ali da ga bo ponovil, ali
če obstaja upravičena bojazen, da bo storilec skril, uničil ali
odvrgel dokaz o prekršku. Storilca prekrška je treba v takem
primeru privesti brez odlašanja k pristojnemu sodišču.
(2) Če je v primeru iz prejšnjega odstavka storilec zaloten
pri prekršku v času, ko sodišče ne dela, in če so okoliščine, ki
kažejo na nevarnost, da bo pobegnil ali da bo nadaljeval s pre‑

113. člen
(1) Če se začne postopek o prekršku zoper obdolženca, ki
nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa bi rad pred
koncem postopka zapustil Republiko Slovenijo, ali če začasno
prebiva v tujini, kakor tudi, ko se je bati, da bi se lahko z begom
izognil odgovornosti za prekršek, sme sodnik na njegov predlog
odločiti, da položi osebno ali kdo drug zanj varščino.
(2) Če je potrebno, zahteva sodnik od obdolženca, naj
določi svojega pooblaščenca ali pooblaščenca za vročitve.
(3) Varščine ni mogoče določiti, preden obdolženec ni
zaslišan.
(4) Varščina se vselej glasi na denarni znesek, ki se do‑
loči glede na težo prekrška, višino povzročene škode, osebne
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in družinske razmere obdolženca ter glede na premoženjske
razmere tistega, ki jo daje. Varščina se lahko položi v gotovini,
vrednostnih papirjih, dragocenostih ali v drugih premičnih stva‑
reh večje vrednosti, ki jih je lahko vnovčiti ali hraniti.
(5) Če je postopek z odločbo ustavljen, se položena
varščina vrne.
(6) Če obdolženec pobegne ali se brez opravičenega
razloga ne odzove vabilu, sodišče odloči, da gre varščina v
proračun Republike Slovenije.
(7) Če storilec prekrška po pravnomočnosti sodbe o prekr‑
šku ne plača izrečene globe, ali ne poravna povzročene škode
ali stroškov postopka, se iz položene varščine poravnajo globa,
ugotovljena škoda, pridobljena premoženjska korist in stroški
postopka, presežek pa se vrne.
(8) O položitvi varščine in njeni vrnitvi izda sodnik pose‑
ben sklep.
7.a Postopek začasnega odvzema vozniškega dovoljenja
Začasni odvzem vozniškega dovoljenja
113.a člen
(1) Če je podan utemeljen sum, da je storilec, ki ima
veljavno vozniško dovoljenje, storil prekršek zoper varnost
cestnega prometa, za katerega je predpisana stranska sankcija
kazenskih točk v cestnem prometu v številu, zaradi katerega se
po zakonu izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovolje‑
nja, mora prekrškovni organ v petih dneh od ugotovitve prekr‑
ška in storilca predlagati sodišču, da storilcu začasno odvzame
vozniško dovoljenje. Predlog za začasni odvzem vozniškega
dovoljenja je sestavni del obdolžilnega predloga.
(2) Če pooblaščena uradna oseba na kraju prekrška
ugotovi, da so podani pogoji iz prejšnjega odstavka tega člena,
storilcu takoj prepove nadaljnjo vožnjo in mu odvzame vozniško
dovoljenje ter mu o tem izda potrdilo, vozniško dovoljenje pa
s predlogom za odvzem pošlje sodišču. Če storilec ne izroči
vozniškega dovoljenja, mu pooblaščena uradna oseba na kraju
samem prepove nadaljnjo vožnjo in to prepoved z navedbo,
da vozniško dovoljenje ni bilo odvzeto, zaznamuje na potrdilu.
(3) Če je prekršek ugotovljen s tehničnim sredstvom ali na
drug način, zaradi katerega storilec s kršitvijo ni bil seznanjen
na kraju kršitve, se storilcu vožnja prepove in vozniško dovolje‑
nje odvzame s sklepom o začasnem odvzemu vozniškega do‑
voljenja, ki ga sodišče izda na predlog prekrškovnega organa.
Odločanje o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja
113.b člen
(1) Sodišče o predlogu iz prvega odstavka 113.a člena
odloči s sklepom, ki ga mora odpraviti najpozneje v osmih
dneh od prejema zadeve. Pisni sklep o začasnem odvzemu
vozniškega dovoljenja mora obsegati podatke, ki jih zakon do‑
loča za obdolžilni predlog in razloge za odvzem. Pri odločanju
o predlogu se sodišče omeji na presojo izpolnjevanja pogojev
za odvzem. Pravni pouk obsega tudi pouk o pravici in pogojih
za vložitev predloga za vrnitev začasno vzetega vozniškega
dovoljenja po tem zakonu.
(2) Zoper sklep o odvzemu vozniškega dovoljenja lahko
obdolženec v treh dneh od prejema sklepa vloži ugovor, ki ne
zadrži izvršitve sklepa. Sodišče odloči o ugovoru s sklepom, ki
ga izda v 30 dneh od prejema ugovora. Pred odločitvijo lahko
pridobi pisno izjavo obdolženca ali ga zasliši ter izvede druge
dokaze, potrebne za odločitev o ugovoru.
(3) Zoper sklep, s katerim se odloči o ugovoru, imata
obdolženec in prekrškovni organ pravico do pritožbe v osmih
dneh od vročitve sklepa. Pritožba obdolženca zoper sklep, s
katerim je bil ugovor zavrnjen, ne zadrži izvršitve sklepa o za‑
časnem odvzemu vozniškega dovoljenja. O pritožbi odloči višje
sodišče s sklepom, ki ga izda v 15 dneh od prejema spisa.
(4) Zoper sklep, s katerim se zavrže ali zavrne predlog
za začasni odvzem vozniškega dovoljenja, ima prekrškovni
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organ pravico do pritožbe v osmih dneh od vročitve sklepa.
Pritožba ne zadrži vrnitve odvzetega vozniškega dovoljenja.
O pritožbi odloči višje sodišče s sklepom, ki ga izda v 15 dneh
od prejema spisa.
Učinek, trajanje in vštevanje začasnega odvzema
113.c člen
(1) Odvzem vozniškega dovoljenja in na kraju prekrška
izrečena prepoved nadaljnje vožnje brez odvzema vozniškega
dovoljenja ter izdaja sklepa sodišča o začasnem odvzemu vo‑
zniškega dovoljenja imajo učinek prepovedi vožnje motornega
vozila tistih vrst in kategorij, za katere je storilec imel dovoljenje,
ko je storil prekršek.
(2) Odvzem vozniškega dovoljenja in prepoved nadaljnje
vožnje brez odvzema vozniškega dovoljenja, ki ju na kraju
prekrška izreče pooblaščena uradna oseba, začneta učinkovati
takoj in veljata do vročitve sklepa sodišča o predlogu za zača‑
sni odvzem vozniškega dovoljenja obdolžencu.
(3) Začasni odvzem vozniškega dovoljenja, ki ga sodišče
izreče s sklepom, začne učinkovati z vročitvijo sklepa o odvze‑
mu vozniškega dovoljenja obdolžencu in velja za čas, dokler
traja postopek, vendar najdlje za toliko časa, kot ga določa
zakon za ponovno pridobitev vozniškega dovoljenja. Če je
storilcu pravnomočno izrečena stranska sankcija kazenskih
točk v številu, zaradi katerega se po zakonu izreče prenehanje
veljavnosti vozniškega dovoljenja, traja začasni odvzem do
izvršitve sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja
oziroma do odločitve o odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti
vozniškega dovoljenja.
(4) Čas, za katerega je bilo začasno odvzeto vozniško
dovoljenje oziroma prepovedana vožnja, se obdolžencu všteje
v izrečeno sankcijo prepovedi vožnje motornega vozila dolo‑
čene vrste ali kategorije ali v čas, v katerem lahko ponovno
pridobi vozniško dovoljenje, ki mu je zaradi sklepa ali sodbe
prenehalo veljati.
(5) Opozorilo o učinku iz prejšnjih odstavkov tega člena
je sestavni del potrdila o odvzemu vozniškega dovoljenja, ki se
storilcu izroči na kraju prekrška, in sklepa sodišča o začasnem
odvzemu vozniškega dovoljenja.
(6) Določba četrtega odstavka tega člena velja tudi, če
je storilcu zaradi kršitve pravil v cestnem prometu, ki ima
tudi znake prekrška, bil izrečen ukrep začasnega odvzema
vozniškega dovoljenja po določbah zakona, ki ureja kazenski
postopek, in je bil kazenski postopek pravnomočno ustavljen ali
je bila izdana pravnomočna oprostilna sodba ali je bil obtožni
akt pravnomočno zavrnjen ali zavržen ali je bila zoper storilca
kazenska ovadba zavržena.
Izvrševanje začasnega odvzema vozniškega dovoljenja
113.č člen
(1) Prekrškovni organ mora brez odlašanja obvestiti or‑
gan, ki vodi evidenco izdanih vozniških dovoljenj v kraju sedeža
sodišča, pristojnega za izrek prenehanja veljavnosti vozniškega
dovoljenja po tem zakonu o začasno odvzetem vozniškem
dovoljenju tistih vrst in kategorij, za katere je storilec imel
dovoljenje, ko je storil prekršek, oziroma o izrečeni prepovedi
nadaljnje vožnje motornega brez odvzema vozniškega dovo‑
ljenja vozila.
(2) Sodišče sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovo‑
ljenja (prvi odstavek 113.b člena) vroči tudi organu iz prejšnjega
odstavka in priloži vozniško dovoljenje, če je bilo odvzeto. Temu
organu vroči tudi sklep o zavrženju ali zavrnitvi predloga za
odvzem vozniškega dovoljenja (četrti odstavek 113.b člena) in
vse nadaljnje sklepe, izdane v postopku z ugovorom in pritožbo
zoper sklep o predlogu za odvzem vozniškega dovoljenja.
(3) Glede izvršitve začasnega odvzema vozniškega dovo‑
ljenja se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja izvrše‑
vanje kazenskih sankcij, o prepovedi vožnje motornega vozila,
razen določb o rokih za odreditev in izvršitev vpisa.
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Vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja
113.d člen
(1) Obdolžencu se začasno odvzeto vozniško dovoljenje
na njegov predlog lahko vrne pred pravnomočnim zaključ‑
kom postopka o prekršku oziroma pred izvršitvijo sklepa o
prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja. Predlog se do
pravnomočnosti odločitve o obdolžilnem predlogu lahko vloži
pri sodišču, ki je izdalo sklep o začasnem odvzemu vozniškega
dovoljenja, po pravnomočnosti pa pri sodišču, ki je pristojno za
izdajo sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja.
Predlogu mora biti priloženo zdravniško spričevalo o opravlje‑
nem kontrolnem zdravstvenem pregledu po zakonu o voznikih,
sicer se predlog zavrže.
(2) Sodišče ugodi predlogu za vrnitev začasno odvzetega
vozniškega dovoljenja, če na podlagi predloženega zdravniške‑
ga spričevala iz prejšnjega odstavka, narave in pomena očitane
kršitve, osebnosti obdolženca, njegovega prejšnjega življenja in
drugih okoliščin oceni, da začasen odvzem ni neizogibno potre‑
ben za varnost cestnega prometa. Za razjasnitev teh okoliščin
lahko sodišče pridobi pisno izjavo obdolženca ali ga zasliši ter
izvede druge dokaze, potrebne za odločitev o predlogu.
(3) Zoper sklep, s katerim se ugodi predlogu za vrnitev
začasno odvzetega vozniškega dovoljenja, ni pritožbe, sklep,
s katerim se predlog zavrže ali zavrne, pa se lahko izpodbija
samo v pritožbi zoper sodbo o obdolžilnem predlogu, če je ta
pravnomočna, pa v pritožbi zoper sklep o prenehanju veljavno‑
sti vozniškega dovoljenja.
(4) Sodišče odloči o vrnitvi začasno odvzetega vozniške‑
ga dovoljenja po uradni dolžnosti, če ugotovi, da ni več pogojev
za odvzem.
(5) Sklep o vrnitvi začasno odvzetega vozniškega dovo‑
ljenja se vroči tudi organu, ki vodi evidenco izdanih vozniških
dovoljenj v kraju sedeža sodišča, pristojnega za izrek preneha‑
nja veljavnosti vozniškega dovoljenja po tem zakonu.
Prednostno obravnavanje
113.e člen
Zadeve, v katerih je bilo storilcu začasno odvzeto vozni‑
ško dovoljenje ali je bilo zaseženo motorno vozilo, se obravna‑
vajo prednostno in hitro.
8. Dokazovanje
Zaslišanje obdolženca
114. člen
(1) Obdolženec se zasliši praviloma ustno. Obdolžencu se
pove, česa je obdolžen, nato pa se vpraša, kaj lahko navede v
svoj zagovor; pri tem se mu pove, da se ni dolžan zagovarjati
in tudi ne odgovarjati na vprašanja, če pa se zagovarja, pa ni
dolžan izpovedati zoper sebe ali svoje bližnje ali priznati od‑
govornosti za prekršek. Pri zaslišanju se mu lahko dovoli, da
uporablja svoje zapiske.
(2) Če se obdolženec noče zagovarjati ali noče odgovar‑
jati na posamezna vprašanja, ga je treba poučiti, da si utegne
s tem otežiti zbiranje dokazov za svojo obrambo.
(3) Ko se obdolženec prvič zasliši, ga je treba najprej
vprašati za osebne podatke: osebno ime, dan, mesec, leto in
kraj rojstva, poklic, zaposlitev, stanovanje, zakonsko stanje in
število otrok, državljanstvo, šolsko izobrazbo, premoženjske
razmere, ali je že bil kdaj kaznovan za kaznivo dejanje ali za
prekršek, kdaj in zakaj, ali je v kazenskem postopku, ali je
zoper njega začet postopek še za kakšen drugi prekršek in če
je mladoleten, kdo je njegov zakoniti zastopnik. Obdolženca je
treba poučiti, da mora takoj sporočiti vsako spremembo naslo‑
va ali nameravano spremembo prebivališča, ter ga opozoriti na
posledice po tem zakonu, če ne bo tako ravnal.
(4) Obdolženca se pouči, da mora navesti vsa dejstva in
dokaze v svojo korist do odločitve o prekršku, sicer jih pozneje
v postopku ne bo mogel uveljavljati, da je lahko navzoč pri
izvajanju dokazov, in da ga bo sodišče na njegovo zahtevo
povabilo k posameznim procesnim dejanjem.
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(5) Pouk iz prejšnjih odstavkov tega člena in izjava se
vpišeta v zapisnik.
(6) Sodnik lahko zahteva od obdolženca, naj poda svoj
zagovor pisno, če spozna, da glede na pomen prekrška in po‑
datke, ki so navedeni v predlogu, ni potrebno neposredno ustno
zaslišanje, pri čemer lahko obdolženec odkloni pisni zagovor in
zahteva ustno zaslišanje.
(7) V vabilu je treba obdolženca poučiti o njegovih pra‑
vicah in dolžnostih iz prvega, tretjega, četrtega in šestega
odstavka tega člena.
(8) Obdolženca zasliši sodišče, ki vodi postopek o pre‑
kršku. Če obdolženec ne živi na območju tega sodišča, lahko
opravi zaslišanje sodišče, na katerega območju obdolženec
prebiva, razen če obdolženec zahteva, da je zaslišan pri so‑
dišču, ki vodi postopek o prekršku, o čemer se obdolženca v
vabilu pouči.
Vabilo
115. člen
(1) Navzočnost obdolženca pri zaslišanju v postopku o
prekršku se zagotovi z vabilom.
(2) Obdolžencu je treba v vabilu povedati, česa je obdol‑
žen in ali se mora zaradi zaslišanja zglasiti osebno ali pa sme
podati svoj zagovor pisno. Obdolženca, ki je povabljen, da pri‑
de osebno, je treba v vabilu opomniti, da bo odrejena privedba,
če se ne bo odzval vabilu. Če za pravilno odločitev ni nujno,
da bi bil obdolženec zaslišan, ga je treba v vabilu opomniti, da
bo sodba o prekršku izdana brez njegovega zaslišanja, če se
vabilu ne bo odzval.
Privedba
116. člen
(1) Če se pravilno povabljeni obdolženec ne zglasi na
vabilo in svojega izostanka ne opraviči, ali če mu ni bilo mogoče
vročiti v redu vabila, iz okoliščin pa je očitno, da se mu obdol‑
ženec izmika, njegova navzočnost pa je potrebna za pravilno
odločitev, se odredi privedba. Privedbo je mogoče odrediti
samo v primeru, kadar je bilo v vabilu določeno, da se mora
obdolženec osebno zglasiti.
(2) Privedba se odredi pismeno. V odredbi je potrebno na‑
vesti osebno ime obdolženca, ki naj se privede, datum rojstva,
prebivališče obdolženca, zadevo, v kateri se odreja privedba
in razlog, zaradi katerega je odrejena privedba. Odredba mora
imeti uradni pečat in podpis sodnika, ki je privedbo odredil.
Izvršitev odredbe se prepusti policiji.
Zaslišanje zastopnika pravne osebe
117. člen
Za zaslišanje zastopnika obdolžene pravne osebe se
smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki se nanašajo na
zaslišanje obdolženca. Pred njegovim zaslišanjem je treba pre‑
veriti, ali je pooblaščen, da zastopa obdolženo pravno osebo.
Priznanje prekrška
118. člen
(1) Če obdolženec prizna storitev prekrška in je prizna‑
nje jasno ter popolno, sodišču ni potrebno zbirati še drugih
dokazov.
(2) Pri jasnem in popolnem priznanju storitve prekrška
sodišče v obrazložitvi sodbe ali sklepa kratko navede oceno
obdolženčevega priznanja in obrazloži odmero sankcije.
Zaslišanje prič
119. člen
Pričo zasliši sodišče, pri katerem se vodi postopek o
prekršku. Če priča ne živi na njegovem območju, lahko opravi
zaslišanje sodišče, na katerega območju priča prebiva.
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120. člen
(1) Če si je za ugotovitev ali razjasnitev kakšnega po‑
membnega dejstva potrebno kaj osebno ogledati, se opravi
ogled.
(2) Sodišče, ki je odredilo ogled, določi, kdo naj se povabi
k ogledu.
Izvedenstvo
121. člen
Po končanem izvedenskem delu, pri katerem nista bila
navzoča, je treba obdolženca in oškodovanca obvestiti, da je
bilo delo opravljeno in da lahko pregledata zapisnik oziroma
pisni izvid in mnenje.
Psihiatrični pregled obdolženca
122. člen
Če nastane sum, da je pri obdolžencu zaradi trajne ali
začasne duševne bolezni, začasnih duševnih motenj, dušev‑
ne zaostalosti ali zaradi kake druge trajne ali hude duševne
motenosti prištevnost izključena, se odredi psihiatrični pregled
obdolženca.
Zaseg predmetov
123. člen
(1) Predmeti, ki se po prvem in drugem odstavku 25. čle‑
na tega zakona vzamejo, se smejo zaseči še pred izdajo sodbe
o prekršku.
(2) Zaseg odredi z odredbo sodnik, ki vodi postopek o
prekršku. Tistemu, ki se mu predmeti zasežejo, je treba izročiti
overjen prepis odredbe.
(3) S predpisi, ki določajo prekrške, se lahko pooblastijo
uradne osebe prekrškovnih organov, da smejo zaseči predmete
iz prvega in drugega odstavka 25. člena tega zakona, kadar
uradno zvedo za prekršek. Ti organi morajo zasežene predme‑
te takoj oddati sodišču, ki je pristojno za postopek o prekršku,
sodišče pa je dolžno zasežene predmete takoj sprejeti, če ni
v predpisu o prekršku drugače določeno. Če predmeti niso v
kraju omenjenega organa, mu morajo zaseg takoj naznaniti,
obenem pa poskrbeti za hrambo predmetov, dokler sodišče, ki
je pristojno za postopek o prekršku, ne izda odredbe o tem.
(4) Tistemu, ki se mu zasežejo predmeti, je treba dati
potrdilo z natančnim popisom zaseženih predmetov.
(5) Če je predmet pokvarljiv ali je njegova hramba zve‑
zana s prevelikimi stroški, odredi sodišče, ki je pristojno za
postopek o prekršku, da se tak predmet proda.
(6) Sodišče, ki je pristojno za postopek o prekršku, lahko
na ugovor prizadetega ali po uradni dolžnosti, odredi vrnitev
zaseženih predmetov glede na okoliščine zadeve lastniku ali
tistemu, ki so mu bili zaseženi, razen če je odvzem predmetov
po zakonu obvezen.
9. Prekinitev postopka
Prekinitev postopka
124. člen
(1) Sodnik, ki vodi postopek o prekršku, s sklepom pre‑
kine postopek:
– če se ne ve za obdolženčevo prebivališče, če je obdol‑
ženec na begu, ali če je sicer nedosegljiv državnim organom,
ali če je v tujini za nedoločen čas;
– če je obdolženec začasno duševno zbolel ali je pri njem
nastala začasna duševna motnja.
(2) Pred prekinitvijo postopka se zberejo vsi dokazi o
prekršku in o odgovornosti obdolženca, do katerih je mogoče
priti.
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(3) Prekinjeni postopek se nadaljuje, ko prenehajo razlogi,
ki so povzročili prekinitev.
(4) O prekinitvi in nadaljevanju postopka se obvesti oško‑
dovanca.
10. Ustna obravnava
Ustna obravnava
125. člen
(1) Sodnik, ki vodi postopek o prekršku, določi ustno
obravnavo, če je to potrebno za razjasnitev stvari.
(2) Na ustno obravnavo se povabijo obdolženec, njegov
zagovornik, priče in po potrebi tudi izvedenec. Če je obdolžena
pravna oseba, se na ustno obravnavo povabi njen zastopnik.
(3) Dan ustne obravnave se sporoči tudi predlagatelju
postopka in oškodovancu.
Ustna obravnava v odsotnosti obdolženca
126. člen
(1) Sodnik, ki vodi postopek, lahko odloči, da bo ustna
obravnava v odsotnosti obdolženca, ki je bil v redu povabljen
in opozorjen na posledice izostanka, in da njegova navzočnosti
ni nujna za pravilno ugotovitev stanja stvari. Pod enakimi pogoji
je lahko ustna obravnava tudi v odsotnosti v redu povabljenega
zastopnika obdolžene pravne osebe.
(2) Ustna obravnava se opravi tudi, če nanjo ne pride v
redu povabljeni zagovornik obdolženca.
Javnost ustne obravnave
127. člen
(1) Ustna obravnava je javna.
(2) Na ustni obravnavi smejo biti navzoče polnoletne
osebe.
(3) Sodnik, ki vodi postopek o prekršku, lahko od začetka
pa do konca ustne obravnave po uradni dolžnosti ali pa na
predlog obdolženca, vselej pa po njegovem zaslišanju, odloči,
da se izključi javnost celotne ali dela ustne obravnave, če je to
potrebno za varovanje tajnosti, varstva javnega reda, morale,
varstva osebnega ali družinskega življenja obdolženca ali oško‑
dovanca ali koristi mladoletnika, ali če bi po mnenju sodnika
javnost škodovala interesom pravičnosti.
(4) Izključitev javnosti ne velja za obdolženca, njegovega
zakonitega zastopnika in zagovornika, zastopnika pravne ose‑
be, predlagatelja postopka, oškodovanca, njegovega zakonite‑
ga zastopnika in njunega pooblaščenca.
(5) O izključitvi javnosti odloči sodnik s sklepom, ki mora
biti obrazložen in javno razglašen.
(6) Sklep o izključitvi javnosti se sme izpodbijati samo v
pritožbi zoper sodbo o prekršku.
Začetek ustne obravnave
128. člen
Ustna obravnava se začne z naznanitvijo glavne vsebine
predmeta postopka. Nato se začne zaslišanje obdolženca; če
sta obdolžena pravna oseba in odgovorna oseba, se zasliši
najprej zastopnik pravne osebe, nato pa odgovorna oseba,
nato se izvaja dokazni postopek z zaslišanjem prič, izvedencev
in z izvedbo drugih dokazov.
Predlaganje dokazov na obravnavi
129. člen
(1) Obdolženec in njegov zagovornik, zastopnik in za‑
govornik obdolžene pravne osebe, predlagatelj postopka ter
oškodovanec imajo pravico med obravnavo predlagati dokaze
in dajati predloge, z dovoljenjem sodnika, ki vodi postopek, pa
lahko postavljajo tudi vprašanja osebam, ki se zaslišujejo.
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(2) Na ustni obravnavi pripada zadnja beseda vedno
obdolžencu oziroma zastopniku obdolžene pravne osebe.
10.a Skrajšani postopek
Odločanje in izdaja sodbe v skrajšanem postopku
129.a člen
(1) Če sodnik, ki vodi postopek o prekršku, na podlagi
obdolžilnega predloga ter vsebine dokazov, ki so priloženi
obdolžilnemu predlogu, spozna, da je obdolženec storil pre‑
kršek, lahko odloči brez zaslišanja obdolženca.
(2) V skrajšanem postopku se smejo za prekršek izreči
globa oziroma opomin, ob globi pa tudi stranske sankcije ka‑
zenskih točk v cestnem prometu, prepovedi vožnje motornih
vozil in odvzema predmetov. Stranska sankcija kazenskih
točk v cestnem prometu se ne sme izreči v številu, za katero
se po določbah tretjega in četrtega odstavka 22. člena tega
zakona izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovolje‑
nja.
(3) Sodba, izdana v skrajšanem postopku, obsega se‑
stavine iz 135. člena tega zakona. V obrazložitvi sodbe se
navedejo le dokazi iz obdolžilnega predloga, katerih vsebina
opravičuje odločanje po skrajšanem postopku, ter okoliščine,
ki so bile upoštevane pri izbiri in odmeri sankcij.
(4) Obdolžencu se hkrati s sodbo, izdano v skrajšanem
postopku, vroči tudi obdolžilni predlog.
(5) Proti sodbi, izdani v skrajšanem postopku, lahko
vložijo obdolženec, njegov zakoniti zastopnik oziroma za‑
govornik ter predlagatelj postopka v osmih dneh od vročitve
ugovor v korist obdolženca. Predlagatelj lahko vloži ugovor
tudi v škodo obdolženca.
(6) Ugovor se vloži pisno. Vsebovati mora le navedbo
sodbe, izdane v skrajšanem postopku, in podpis vložnika.
Obdolženec in predlagatelj postopka se lahko odpovesta
pravici do ugovora po prejemu sodbe, izdane v skrajšanem
postopku, do konca roka za vložitev ugovora, vložen ugovor
pa lahko umakneta do izdaje sklepa o razveljavitvi sodbe,
izdane v skrajšanem postopku. Odpovedi pravici do ugovora
in umika ugovora ni mogoče preklicati.
(7) Obdolženec lahko ugovoru priloži pisni zagovor ali
zahteva, da ga sodišče zasliši.
(8) Če je obdolženec zahteval, da ga sodišče zasliši,
vendar na zaslišanje, na katero je bil pravilno povabljen, ni
prišel, izostanka pa ni opravičil, odloči sodišče brez njego‑
vega zaslišanja.
(9) V pouku o pravici do ugovora mora biti obdolženec
poučen, da lahko hkrati z ugovorom poda pisni zagovor ali
zahtevo, da ga sodišče zasliši in da bo v primeru, če ne bo
podal pisnega zagovora niti zahteval zaslišanja, sodišče
odločilo brez njegovega zaslišanja. Obdolženca je treba
poučiti, da mora hkrati z ugovorom navesti vsa dejstva in
dokaze v svojo korist, ker jih sicer v postopku ne bo več
mogel uveljavljati.
(10) Prepozen ali nedovoljen ugovor s sklepom zavrže
sodišče, ki je izdalo sodbo v skrajšanem postopku. Proti
sklepu, s katerim se ugovor zavrže, je dovoljena pritožba.
(11) Če je bil ugovor vložen pravočasno, sodišče izvede
redni sodni postopek in s sodbo zavrne ugovor kot neuteme‑
ljen, če po izvedenem rednem sodnem postopku spozna, da
je obdolženec storil prekršek, opisan v izreku sodbe, izdane
v skrajšanem postopku. Sicer pa sodišče s sodbo, s katero
razveljavi sodbo, izdano v skrajšanem postopku, hkrati tudi
odloči o prekršku.
(12) Če je bil zoper sodbo, izdano v skrajšanem po‑
stopku, vložen ugovor le v obdolženčevo korist, nova sodba
o prekršku ne sme biti v škodo obdolžencu glede pravne
opredelitve prekrška in sankcije za prekršek.
(13) V skrajšanem postopku ni mogoče odločati, če je
vložena zahteva za sodno varstvo.
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11. Redovna globa
Globa za kršitev postopka
130. člen
(1) Priči ali izvedencu, ki brez opravičenega razloga noče
pričati oziroma opraviti izvedenskega dela, se izreče globa do
400 eurov.
(2) Če oseba iz prejšnjega odstavka globe ne plača, lahko
sodnik, ki vodi postopek, odredi, da se globa prisilno izterja.
(3) Pritožba zoper sklep o globi ne zadrži njene izvršitve,
sodnik pa lahko sklep o globi tudi prekliče.
Globa za nedostojno obnašanje
131. člen
(1) Kdor se med postopkom kljub opominu nedostojno
obnaša ali ovira delo, se kaznuje z globo do 400 eurov.
(2) Pritožba zoper sklep o globi ne zadrži njene izvršitve,
sodnik pa lahko sklep o globi tudi prekliče.
(3) Če se obdolženec kljub opominu nedostojno obnaša
ali ovira delo, se sme odrediti, da se obdolženec odstrani iz
prostora, v katerem se opravlja dejanje v postopku, ne sme pa
se izreči globa.
12. Sodba o prekršku
Izdaja sodbe o prekršku
132. člen
(1) Postopek o prekršku na prvi stopnji se konča z izdajo
sodbe o prekršku.
(2) Sodba o prekršku se sme nanašati samo na osebo, ki
je obdolžena, in samo na dejanje, ki je predmet obdolžilnega
predloga.
(3) Sodišče ni vezano na predlog predlagatelja postopka
glede pravne presoje dejanja.
Dokazna ocena
133. člen
(1) Sodba o prekršku temelji na dokazih in dejstvih, ki so
bila ugotovljena v postopku.
(2) Sodišče mora vestno pretehtati vsak dokaz posebej in
v zvezi z drugimi dokazi, na podlagi takšne presoje pa ugotoviti,
katero dejstvo se šteje za dokazano ali nedokazano.
Vrste sodb
134. člen
(1) S sodbo o prekršku se postopek ustavi, ali pa se
obdolženec spozna za odgovornega in se mu izreče sankcija
za prekršek.
(2) Če teče postopek zaradi več prekrškov, se v sodbi o
prekršku navede, glede katerih prekrškov se postopek ustavi,
za katere pa se obdolženec spozna za odgovornega in se mu
izreče sankcija za prekršek.
Sestavine pisne sodbe
135. člen
(1) Pisna sodba o prekršku mora imeti uvod, izrek in
obrazložitev.
(2) Uvod sodbe o prekršku obsega naziv sodišča, ki jo
je izdalo, osebno ime sodnika, ki je izdal sodbo o prekršku,
naziv oziroma osebno ime predlagatelja postopka in označbo
obdolžilnega predloga, osebno ime obdolženca in zagovorni‑
ka, firmo in sedež obdolžene pravne osebe ter prekršek, ki je
predmet postopka.
(3) Izrek sodbe o prekršku mora obsegati obdolženčeve
osebne podatke (osebno ime, EMŠO, kraj rojstva, poklic, če
je fizična oseba tujec, pa njene rojstne podatke, državljanstvo,
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stalno oziroma začasno prebivališče, za odgovorno osebo tudi
zaposlitev), za obdolženo pravno osebo pa firmo oziroma ime
in sedež obdolžene pravne osebe in izrek, da je obdolženec
odgovoren za prekršek, ter podatke iz 138. člena oziroma
izrek, da se postopek zoper obdolženca ustavi, ter podatke iz
136. člena tega zakona.
(4) V obrazložitvi sodbe o prekršku se navedejo razlogi za
vsako posamezno točko sodbe.
(5) Določbe o sestavinah sodbe o prekršku se smiselno
uporabljajo tudi za sestavine sklepa, če ta zakon ne določa
drugače.
Sodba, s katero se postopek ustavi
136. člen
(1) Sodba o prekršku, s katero se postopek ustavi, se izda:
1. če dejanje ni prekršek;
2. če je bil obdolženec za isti prekršek že pravnomočno
spoznan za odgovornega ali je bil postopek zanj ustavljen,
razen če je bil ustavljen, ker je obdolžilni predlog podal neupra‑
vičeni predlagatelj (prvi in drugi odstavek 103. člena);
3. če obdolženec uživa imunitetno pravico po pravilih
mednarodnega prava;
4. če je pregon zastaran;
5. če ni dokazano, da je prekršek storil obdolženec;
6. če obdolženec med postopkom umre;
7. če je v zakonu določeno, da se storilcu ne izreče sank‑
cija za prekršek;
8. če so podane okoliščine, ki po tem zakonu izključujejo
odgovornost za prekršek;
9. če gre za prekršek neznatnega pomena, posebne
okoliščine, nizka stopnja odgovornosti ali storilčeve osebne
okoliščine pa kažejo, da postopek ne bi bil smotrn;
10. če obstojijo druge okoliščine, ki izključujejo postopek
o prekršku.
(2) Sodišče ustavi postopek tudi, če predlagatelj postopka
umakne predlog. Predlog se lahko umakne do izdaje sodbe o
prekršku.
Odvzem predmetov
137. člen
(1) Predmeti, ki so bili zaseženi pred izdajo sodbe o
prekršku (123. člen), se vrnejo glede na okoliščine zadeve la‑
stniku ali tistemu, ki so mu bili zaseženi, če se postopek ustavi
oziroma če ni razlogov, da se odvzamejo.
(2) Predmeti, ki se po zakonu smejo ali morajo odvzeti,
se odvzamejo tudi tedaj, kadar se postopek za prekrške ustavi
ali če se storilcu prekrška izreče opomin, če zakon tako določa
ali če to terjajo razlogi splošne varnosti, varovanja življenja in
zdravja ljudi, varstva okolja, varnosti gospodarskih razmerij ali
razlogi morale.
(3) O odvzemu predmetov po prejšnjem odstavku odloči
sodišče, pred katerim je tekel postopek, v izreku sodbe. Če v
sodbi taka odločitev manjka, sodišče izda o tem poseben sklep.
Poseben sklep se izda tudi v primeru, če v sodbi, s katero je
storilec spoznan za odgovornega, manjka taka odločitev.
(4) Overjen prepis sklepa iz prejšnjega odstavka se vroči
tudi lastniku predmetov, če je ta znan. Če lastnik ni znan, se
sklep pritrdi na sodno desko in se po preteku osmih dni šteje,
da je bila opravljena vročitev tudi neznanemu lastniku.
(5) Zoper sklep iz tretjega odstavka tega člena ima lastnik
predmetov pravico pritožbe, če misli, da za odvzem predmetov
ni zakonite podlage.
Sodba, s katero se obdolženec spozna za odgovornega
138. člen
(1) S sodbo o prekršku, s katero se obdolženec spozna
za odgovornega, se izreče:
– za kateri prekršek oziroma prekrške se obdolžencu izre‑
ka sankcija, dejanski stan prekrška in predpis o prekršku;
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– sankcija, ki se izreče obdolžencu, oziroma odločitev, da
se sankcija odpusti;
– sankcije za posamezne prekrške ter enotna sankcija, če
gre za stek prekrškov;
– odločitev o odvzemu premoženjske koristi;
– odločitev o vštetju pridržanja in pripora;
– odločitev o stroških postopka;
– odločitev o premoženjskopravnem zahtevku.
(2) V sodbi o prekršku se določi rok, v katerem je treba
plačati globo; navede se tudi opozorilo o uklonilnem zaporu,
oziroma da se bo neplačana globa prisilno izterjala, o možno‑
sti nadomestitve uklonilnega zapora oziroma plačila z opravo
določenih nalog.
(3) Če je izrečen odvzem predmetov, je treba v sodbi o
prekršku oziroma v sklepu iz tretjega odstavka prejšnjega člena
tudi določiti, kako je treba ravnati z odvzetimi predmeti. Če od‑
vzem predmetov ne obsega tistih predmetov, ki so bili zaseženi
po 123. členu tega zakona, je treba v sodbi o prekršku odrediti,
naj se ti predmeti vrnejo glede na okoliščine zadeve lastniku ali
tistemu, ki so mu bili odvzeti.
Obrazložitev
139. člen
V obrazložitvi sodbe o prekršku je treba kratko navesti,
katera dejstva in iz katerih razlogov se štejejo za dokazana ali
nedokazana in kateri razlogi so bili odločilni pri uporabi pravnih
predpisov, zlasti pri ugotavljanju, ali sta podana prekršek in
odgovornost obdolženca oziroma na čem temelji odločitev o
ustavitvi postopka, okoliščine, ki so bile upoštevane pri izbiri
in odmeri sankcij za prekrške, kot tudi podlage za odločitev
o stroških postopka, o premoženjskopravnem zahtevku ter o
odvzemu premoženjske koristi.
Pravni pouk in podpis
140. člen
(1) Pisna sodba o prekršku, ki se vroči obdolžencu, za‑
govorniku, obdolženčevemu zakonitemu zastopniku, lastniku
odvzetih predmetov in predlagatelju, mora obsegati pouk o
pravici do pritožbe ter rok in način vložitve.
(2) Pisna sodba o prekršku mora imeti tudi številko, da‑
tum, podpis in uradni pečat sodišča, ki jo je izdalo.
13. Premoženjskopravni zahtevek
Premoženjskopravni predlog
141. člen
(1) Oškodovanec lahko v postopku o prekršku uveljavlja
premoženjskopravni zahtevek glede vrnitve stvari, povrnitve
škode ali razveljavitve pravnega posla.
(2) Predlog za uveljavitev premoženjskopravnega zah‑
tevka se vloži pri sodišču, ki vodi postopek, poda pa se lahko
najdlje do izdaje sodbe o prekršku na prvi stopnji.
(3) Tisti, ki je upravičen podati predlog, mora določno
označiti zahtevek in navesti dokaze. Zahtevek ne more pre‑
segati zneska, do katerega je za obravnavo in razsojanje
premoženjskopravnih zahtevkov pristojen sodnik posameznik
v pravdnem postopku.
Odločanje o premoženjskopravnem zahtevku
142. člen
(1) O premoženjskopravnem zahtevku odloča sodišče, ki
vodi postopek o prekršku.
(2) Če se postopek konča s sodbo, s katero se obdolženec
spozna za odgovornega za prekršek, lahko sodišče s sodbo o
prekršku ugodi zahtevku v mejah svoje pristojnosti v celoti, lahko
pa mu ugodi samo deloma in s presežkom napoti oškodovanca
na pravdo. Oškodovanca napoti na pravdo tudi, če zneska škode
ni mogoče ugotoviti, ali če bi se z njegovim ugotavljanjem preveč
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zavlekel postopek o prekršku. Oškodovanec se vedno napoti na
pravdo, če se postopek o prekršku ustavi.
(3) Če se sodišče, ki vodi postopek o prekršku, izreče za
nepristojno, napoti oškodovanca, naj svoj zahtevek uveljavlja
pred pristojnim sodiščem.
14. Stroški postopka
Stroški postopka
143. člen
(1) Stroški postopka so:
1. izdatki za priče, izvedence, tolmače, oglede ter hišne
in osebne preiskave, zaseg in preiskavo elektronskih in z njimi
povezanih naprav ter nosilcev elektronskih podatkov, zaseg in
hrambo odvzetih predmetov;
2. izdatki za privedbo obdolženca;
3. potni stroški uradnih oseb;
4. izdatki za zdravljenje obdolženca, dokler je pridržan,
in stroški poroda;
5. potni stroški obdolženca;
6. sodna taksa;
7. nagrada in potrebni izdatki zagovornika;
8. potrebni izdatki oškodovanca, njegovega zakonitega
zastopnika in pooblaščenca.
(2) Stroški iz 1. do 4. točke prvega odstavka tega člena se
v postopku o prekršku izplačujejo vnaprej iz sredstev organa,
ki vodi postopek o prekršku, pozneje pa se izterjajo od tistega,
ki jih je po 144. členu tega zakona dolžan plačati.
(3) Stroški za prevajanje v slovenski, italijanski ali madžar‑
ski jezik, ki nastanejo z uporabo določb zakona o pravici pripa‑
dnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti do uporabe
svojega jezika, se ne zaračunajo tistim, ki so po določbah tega
zakona dolžni povrniti stroške postopka o prekršku.
(4) Stroški za prevajanje se ne zaračunajo obdolžencu,
če ne razume ali ne govori jezika, v katerem teče postopek o
prekršku.
Kdo plača stroške postopka
144. člen
(1) Stroške postopka plača tisti, ki mu je bila izrečena
sankcija za prekršek.
(2) Če je tekel postopek zaradi več prekrškov, tisti, ki mu
je bila izrečena sankcija, ne trpi stroškov za tiste prekrške, gle‑
de katerih je bil postopek ustavljen, če se dajo ti stroški izločiti
iz skupnih stroškov.
(3) Če je z isto odločbo izrečena sankcija več obdolžen‑
cem, se določi, kolikšen del stroškov plača vsak izmed njih,
če tega ni mogoče določiti, plačajo vsi obdolženci nerazdelno
plačilo stroškov postopka. Plačilo sodne takse se določi za
vsakega obdolženca posebej.
(4) Stroški postopka, ki je bil ustavljen, bremenijo proračun.
(5) Sodišče, ki vodi postopek o prekršku, sme oprostiti
obdolženca, ki mu je bila izrečena sankcija, povrnitve stroškov
postopka iz prvega odstavka 143. člena tega zakona, razen
nagrade in potrebnih izdatkov zagovornika, če bi bilo zaradi
plačila stroškov ogroženo njegovo vzdrževanje ali vzdrževanje
tistih, ki jih je dolžan preživljati.
(6) Kdor vedoma vloži krivo prijavo o prekršku, plača
stroške postopka.
Sklep o stroških
145. člen
(1) V sodbi o prekršku se določi, kdo plača stroške in
kolikšni so.
(2) Če za ugotovitev stroškov ni zadosti podatkov, se izda
pozneje o stroških postopka poseben sklep.
(3) Zahtevek s podatki o višini stroškov postopka, ki je bil
ustavljen, se lahko poda najpozneje v treh mesecih od dneva,
ko je bila pravnomočna sodba ali sklep vročen tistemu, ki ima
pravico podati takšen zahtevek.
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Posebni stroški
146. člen
(1) Obdolženec, oškodovanec, zagovornik, zakoniti za‑
stopnik, pooblaščenec, zastopnik obdolžene pravne osebe,
priča, izvedenec in tolmač plačajo ne glede na izid postopka o
prekršku stroške svoje privedbe, preložitve dejanja v postopku
o prekršku in druge stroške, ki so jih povzročili po svoji krivdi,
kot tudi ustrezen znesek sodne takse.
(2) O stroških iz prejšnjega odstavka se odloči s posebnim
sklepom.
Stroški v postopku s pravnimi sredstvi
147. člen
(1) O plačilu stroškov, ki nastanejo pri višjem sodišču,
odloča dokončno to sodišče v skladu z določbami 143. do
146. člena tega zakona.
(2) Sodna taksa se ne določi, če je bilo z odločbo višjega
sodišča odločeno v celoti ali deloma v obdolženčevo korist.
(3) Sodna taksa se določi tudi, če je bila pritožba zavr‑
žena.
Stroški v postopku z izrednim pravnim sredstvom
148. člen
Glede plačila stroškov, ki nastanejo v postopku z izrednim
pravnim sredstvom, se smiselno uporabljajo določbe 143. do
146. člena tega zakona.
Izdaja predpisov o stroških postopka
149. člen
Minister, pristojen za pravosodje, izda natančnejše pred‑
pise o stroških postopka o prekršku.
15. Pritožbeni postopek
Pritožba zoper sodbo o prekršku sodišča prve stopnje
150. člen
(1) Zoper sodbo o prekršku se lahko vloži pritožba na
višje sodišče.
(2) Pritožbo v korist obdolženca lahko vložijo obdolženec
oziroma njegov zagovornik, njegov zakonec ali oseba, ki živi z
obdolžencem v zunajzakonski skupnosti, krvni sorodnik v ravni
vrsti, zakoniti zastopnik, posvojitelj, posvojenec, brat, sestra
ali rejnik. Za pravno osebo lahko vloži pritožbo njen zastopnik
oziroma njen zagovornik.
(3) Pritožbo lahko vloži tudi predlagatelj postopka. Predla‑
gatelj se lahko pritoži tako v škodo, kot v korist obdolženca.
(4) Če je izrečena sankcija odvzema predmetov, ki niso
last obdolženca, se sme lastnik predmetov pritožiti glede izreka
o odvzemu predmetov.
(5) Zagovornik, zakonec ali oseba, ki živi z obdolžencem
v zunajzakonski skupnosti, krvni sorodnik v ravni vrsti, zakoniti
zastopnik, posvojitelj, posvojenec, brat, sestra in rejnik obdol‑
ženca lahko vložijo pritožbo tudi brez njegovega posebnega
dovoljenja, vendar ne proti njegovi volji. Rok za pritožbo teče
tudi v tem primeru od dneva, ko je bil prepis sodbe vročen
obdolžencu oziroma njegovemu zagovorniku.
(6) Pravico do pritožbe imajo tudi tisti, ki so jim bile izre‑
čene redovne globe.
Rok in način vložitve pritožbe ter rok za napoved pritožbe
151. člen
(1) Pritožba se vloži v osmih dneh po vročitvi sodbe.
(2) Rok za napoved pritožbe zoper odločbo, ki je bila
ustno razglašena, začne teči z dnem ustne razglasitve odloč‑
be. Če sodišče ni ustno razglasilo odločbe, ali če obdolženec,
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zagovornik, predlagatelj in lastnik odvzetih predmetov ob ustni
razglasitvi odločbe niso bili navzoči, teče rok za napoved pri‑
tožbe od vročitve prepisa izreka odločbe. Če je vsaj eden od
upravičencev do pritožbe pritožbo napovedal, teče rok za pri‑
tožbo od vročitve pisne sodbe.
(3) Pritožba se vloži pisno pri sodišču, ki je izdalo sodbo
o prekršku in v zadostnem številu izvodov za sodišče, ki vodi
postopek, za predlagatelja, obdolženca in zagovornika, da se
jim vroči.
Odpoved pravici do pritožbe in umik
152. člen
(1) Obdolženec in predlagatelj se lahko odpovesta pravici
do pritožbe, takoj, če je bila sodba o prekršku razglašena v
njuni navzočnosti ali po prejemu sodbe o prekršku do konca
pritožbenega roka, vloženo pritožbo pa lahko umakneta do
izdaje odločbe višjega sodišča.
(2) Odpovedi pritožbi in umika pritožbe ni mogoče pre‑
klicati.
Vsebina pritožbe
153. člen
Pritožba mora obsegati navedbo sodbe, proti kateri je
podana, razlog za izpodbijanje, obrazložitev, predlog, naj se
razveljavi ali spremeni in pritožnikov podpis.
Razlogi za pritožbo
154. člen
Sodba o prekršku se sme izpodbijati:
1. zaradi bistvene kršitve določb postopka o prekršku;
2. zaradi kršitve materialnih določb tega zakona ali pred‑
pisa, ki določa prekršek;
3. zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega
stanja;
4. zaradi odločitve o sankcijah, o odvzemu premoženjske
koristi, o stroških postopka o prekršku in o premoženjskoprav‑
nem zahtevku.
Bistvena kršitev določb postopka
155. člen
(1) Bistvena kršitev določb postopka o prekršku je po‑
dana:
1. če je v postopku sodelovala uradna oseba, ki bi mo‑
rala biti izločena (84. člen) ali je s pravnomočno odločbo bila
izločena (87. člen);
2. če je obdolžilni predlog podal nekdo, ki ne more biti
predlagatelj;
3. če obdolženec v postopku o prekršku ni bil zaslišan
pred izdajo sodbe o prekršku, razen v primerih iz drugega
odstavka 69. člena ter prvega odstavka 129.a člena tega za‑
kona;
4. če je bil obdolženec ali njegov zagovornik kljub svoji
zahtevi na ustni obravnavi ali med izvajanjem drugih dejanj
v postopku o prekršku prikrajšan za pravico uporabe svojega
jezika oziroma jezika, ki ga razume in za pravice, da v svojem
jeziku oziroma jeziku, ki ga razume spremlja potek ustne obrav‑
nave oziroma postopka;
5. če je bil zahtevek, podan v obdolžilnem predlogu,
prekoračen;
6. če se sodba o prekršku opira na dokaz, ki je bil prido‑
bljen s kršitvijo z ustavo določenih človekovih pravic in temelj‑
nih svoboščin ali na dokaz, na katerega se po določbah tega
zakona ne more opirati;
7. če je bila s sodbo o prekršku prekršena določba dvanaj‑
stega odstavka 129.a člena ali dvanajstega odstavka 163. čle‑
na tega zakona;
8. če je izrek sodbe nerazumljiv, če nasprotuje sam sebi
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ali razlogom sodbe; ali če sodba nima razlogov oziroma so
razlogi nerazumljivi.
(2) Bistvena kršitev določb postopka o prekršku je podana
tudi, če sodišče med postopkom ali ob izdaji sodbe ni uporabilo
ali je nepravilno uporabilo kakšno drugo določbo tega zakona,
pa je to vplivalo ali bi moglo vplivati na zakonitost sodbe.
Kršitev materialnih določb zakona
156. člen
Kršitev materialnih določb tega zakona ali predpisa, ki dolo‑
ča prekršek, je podana, če je kršitev podana glede vprašanja:
1. ali je dejanje, zaradi katerega je zoper obdolženca
začet postopek, prekršek;
2. ali so podane okoliščine, ki izključujejo odgovornost
za prekršek;
3. ali so podane okoliščine, ki izključujejo postopek o
prekršku, zlasti pa ali je pregon za prekršek zastaral in ali je o
zadevi že pravnomočno odločeno;
4. ali je bil glede prekrška, ki je predmet obdolžilnega
predloga uporabljen predpis, ki se ne bi smel uporabiti;
5. ali je bila z odločitvijo o sankcijah ali odvzemu pre‑
moženjske koristi prekoračena pravica, ki jo ima po zakonu
sodišče;
6. ali so bile prekršene določbe o vštetju pridržanja ali
pripora.
Zmotna in nepopolna ugotovitev dejanskega stanja
157. člen
(1) Dejansko stanje je zmotno ugotovljeno, če je kakšno
odločilno dejstvo zmotno ugotovljeno, ali če je iz ugotovljenih
dejstev napravljen nepravilen sklep.
(2) Dejansko stanje je nepopolno ugotovljeno, če kakšno
odločilno dejstvo sploh ni bilo ugotovljeno.
(3) Pri uveljavljanju zmotne in nepopolne ugotovitve de‑
janskega stanja na podlagi novih dejstev in dokazov mora
pritožnik verjetno izkazati, da jih brez svoje krivde ni mogel
uveljavljati v postopku na prvi stopnji. Ko se sklicuje na nova
dejstva, mora navesti dokaze, s katerimi naj bi se ta dejstva
dokazovala; ko se sklicuje na nove dokaze, pa mora navesti
dejstva, ki jih s temi dokazi želi dokazati.
Izpodbijanje odločitve o sankciji
158. člen
(1) Sodba o prekršku se sme izpodbijati zaradi odločitve
o sankciji tudi tedaj, če z njo sicer ni bila prekoračena zakonita
pravica sodišča, ki vodi postopek, vendar to sodišče ni pravilno
odmerilo sankcije glede na okoliščine, ki vplivajo na to, ali naj
bo sankcija večja ali manjša.
(2) Odločitev o sankciji se sme izpodbijati tudi zaradi tega,
ker je sodišče prve stopnje nepravilno uporabilo določbe o opo‑
minu, o odpustitvi, neizreku ali o izključitvi sankcije ali ker teh
določb ni uporabilo, čeprav so bili za to podani zakoniti pogoji.
(3) Odločitev o odvzemu premoženjske koristi se sme
izpodbijati tudi, če sicer ne gre za kršitev materialnopravnih
določb tega zakona ali predpisa, ki določa prekršek, pač pa je
sodišče prve stopnje nepravilno izdalo to odločitev ali ni izre‑
klo odvzema premoženjske koristi, čeprav so bili za to podani
zakoniti pogoji.
(4) Odločitev o stroških postopka in o premoženjskoprav‑
nem zahtevku se sme izpodbijati, če je sodišče o teh vprašanjih
odločilo v nasprotju z določbami tega zakona.
Preizkus sodbe o prekršku
159. člen
Višje sodišče preizkusi sodbo o prekršku v tistem delu, v
katerem se s pritožbo izpodbija, vendar mora vselej po uradni dol‑
žnosti preizkusiti, ali je podana bistvena kršitev določb postopka o
prekršku iz 1., 5., 6., 7. in 8. točke prvega odstavka 155. člena ter
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ali so bile v škodo obdolženca kršene materialne določbe zakona
ali predpisa, ki določa prekršek (156. člena tega zakona).
Omejeno sklicevanje na kršitve
160. člen
Na kršitev zakona iz 1. točke prvega odstavka 155. člena
tega zakona se sme pritožnik sklicevati v pritožbi samo, če na
kršitev ni mogel opozoriti med postopkom o prekršku, ali če je
nanjo opozoril, pa je sodišče prve stopnje ni upoštevalo.
Prepozna ali nedovoljena pritožba
161. člen
(1) Pritožba je prepozna, če je vložena po poteku zakon‑
skega roka.
(2) Pritožba je nedovoljena, če jo je podala oseba, ki nima
pravice do pritožbe ali oseba, ki se je pritožbi odpovedala, če
je bila pritožba umaknjena ali pa po umiku pritožbe ponovno
vložena ali če pritožba po zakonu ni dovoljena.
(3) Prepozno ali nedovoljeno pritožbo zavrže s sklepom
sodišče prve stopnje. Proti sklepu, s katerim je bila prepozna
ali nedovoljena pritožba zavržena, ima pritožnik pravico do
pritožbe na višje sodišče.
(4) Sodišče prve stopnje pošlje pravočasno pritožbo s
spisom brez odlašanja višjemu sodišču.
Navedbe o novih dejstvih in dokazih
162. člen
O navedbah v pritožbi, ki se tičejo novih dokazov in novih
dejstev, se lahko sodnik poročevalec prepriča preko sodišča, ki
je izdalo sodbo o prekršku. Lahko pa si od tega sodišča preskr‑
bi tudi poročilo o kršitvah določb postopka o prekršku.
Odločanje višjega sodišča o pritožbi
163. člen
(1) Višje sodišče s sklepom zavrže prepozno ali nedovo‑
ljeno pritožbo, če tega ni storilo sodišče prve stopnje.
(2) Višje sodišče odloči o pritožbi tako, da sodbo sodišča
prve stopnje potrdi, razveljavi ali spremeni.
(3) Višje sodišče zavrne pritožbo kot neutemeljeno in s
sodbo potrdi sodbo sodišča prve stopnje, če ugotovi, da niso
podani razlogi, zaradi katerih se sodba izpodbija, in tudi ne take
kršitve, na katere mora paziti po uradni dolžnosti (159. člen).
(4) Višje sodišče ugodi pritožbi, odpravi ugotovljene krši‑
tve ali jih odpravi po uradni dolžnosti in s sodbo odloči o zadevi,
če je podana kršitev določb postopka o prekršku.
(5) Višje sodišče ugodi pritožbi in s sklepom razveljavi
sodbo o prekršku sodišča prve stopnje ali jo razveljavi po ura‑
dni dolžnosti ter zadevo vrne v novo odločitev, če ugotovi, da je
podana bistvena kršitev določb postopka o prekršku iz 1., 2., 3.,
4. in 8. točke prvega odstavka 155. člena tega zakona, kršitve
postopka pa glede na njeno naravo ne more samo odpraviti.
(6) Višje sodišče na ustni obravnavi dopolni dokazni posto‑
pek po določbah rednega sodnega postopka in s sodbo odloči o
zadevi, če spozna, da je to potrebno zaradi nepopolne ugotovi‑
tve dejanskega stanja, ki ga pritožnik uveljavlja na podlagi novih
dejstev in dokazov, za katere je verjetno izkazal, da jih brez svoje
krivde ni mogel uveljaviti v postopku na prvi stopnji.
(7) Višje sodišče na seji ali na ustni obravnavi ponovi posa‑
mezne izvedene dokaze po določbah rednega sodnega postop‑
ka in s sodbo odloči o zadevi, če spozna, da je zaradi zmotne
ugotovitve dejanskega stanja dokazni postopek treba ponoviti.
(8) Višje sodišče izjemoma s sklepom razveljavi sodbo
sodišča prve stopnje in vrne zadevo sodišču prve stopnje v
novo sojenje, če glede na naravo stvari in okoliščine primera
oceni, da samo ne more izvesti dokaznega postopka.
(9) Višje sodišče ugodi pritožbi in s sodbo spremeni sod‑
bo o prekršku sodišča prve stopnje ali jo spremeni po uradni
dolžnosti, če ugotovi, da so bila odločilna dejstva v sodbi o pre‑
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kršku sodišča prve stopnje pravilno ugotovljena, da pa je treba
na ugotovljeno dejansko stanje ob pravilni uporabi predpisa
izdati drugačno sodbo. Višje sodišče s sodbo spremeni sodbo
o prekršku sodišča prve stopnje tudi, če spozna, da je treba pri
odmeri sankcij za prekrške oziroma odvzemu premoženjske
koristi drugače presojati upoštevane okoliščine.
(10) Višje sodišče spremeni sodbo sodišča prve stopnje
tudi takrat, kadar spozna, da je sodišče prve stopnje zmotno
presodilo listine ali druge dokaze, ki jih ni samo izvedlo in je
nanje oprlo sodbo.
(11) Če višje sodišče pri reševanju pritožbe ugotovi, da so
razlogi, zaradi katerih je izdalo odločbo v korist obdolženca, v
korist tudi kakšnemu drugemu obdolžencu, ki se ni pritožil ali
se ni pritožil v tej smeri, ravna po uradni dolžnosti, kakor da bi
se bil pritožil tudi ta.
(12) Če je pritožba vložena samo v korist obdolženca, se
sodba o prekršku ne sme spremeniti v njegovo škodo.
164. člen
(črtan)
Razširjen obseg pritožbe
165. člen
Pritožba zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejan‑
skega stanja ali zaradi kršitve materialnopravnih določb tega
zakona ali predpisa, ki določa prekršek, podana v korist obdol‑
ženca, obsega tudi pritožbo zaradi odločitve o sankcijah in o
odvzemu premoženjske koristi.
166. člen
(črtan)
Odločba višjega sodišča
167. člen
(1) Za odločbo višjega sodišča o pritožbi se smiselno
uporabljajo določbe 135.,136. in 138. člena ter drugi odstavek
140. člena tega zakona.
(2) V obrazložitvi odločbe oceni višje sodišče navedbe
pritožbe in navede kršitve materialnopravnih določb tega za‑
kona ali predpisa, ki določa prekršek, ki jih je upoštevalo po
uradni dolžnosti.
Reševanje drugih pritožb
168. člen
V skladu z določbami tega poglavja zakona je treba reše‑
vati tudi pritožbe zoper druge odločbe, izdane po tem zakonu v
rednem sodnem postopku in druge odločbe, izdane v postopku
o prekršku.
Enajsto poglavje
IZREDNA PRAVNA SREDSTVA
Zahteva za varstvo zakonitosti
169. člen
(1) Zahteva za varstvo zakonitosti se lahko vloži zoper
vsako odločbo, izdano na drugi stopnji oziroma vsako pravno‑
močno odločbo, če je prekršen ta zakon ali predpis, ki določa
prekršek.
(2) Zahtevo za varstvo zakonitosti lahko vloži državni
tožilec po uradni dolžnosti ali na pobudo osebe, ki ima pravico
do pritožbe zoper sodbo o prekršku sodišča prve stopnje.
Odločanje o zahtevi za varstvo zakonitosti
170. člen
O zahtevi za varstvo zakonitosti odloča Vrhovno sodišče
Republike Slovenije v senatu treh sodnikov na nejavni seji.
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Smiselna uporaba določb zakona o kazenskem postopku
za postopek za varstvo zakonitosti
171. člen
Glede postopka za varstvo zakonitosti se smiselno upo‑
rabljajo določbe zakona o kazenskem postopku o zahtevi za
varstvo zakonitosti.
Odprava ali sprememba odločbe na predlog
prekrškovnega organa
171.a člen
(1) Sodišče, ki je pristojno za odločanje o zahtevi za
sodno varstvo, na predlog prekrškovnega organa odpravi ali
spremeni pravnomočno odločbo o prekršku:
1. če jo je izdal stvarno nepristojni prekrškovni organ;
2. če se opira na drugo odločbo o prekršku ali na kakšno
drugo odločbo, pa je bila ta odločba pravnomočno spremenje‑
na, razveljavljena oziroma odpravljena;
3. če so bile z njo očitno v škodo storilca prekršene mate‑
rialne določbe tega zakona ali predpisa, ki določa prekršek.
(2) Predlog za odpravo ali spremembo odločbe se ne
more opirati na razlog, o katerem je sodišče že odločilo po
zahtevi za sodno varstvo.
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postopka o prekršku še niso stare 19 let. Druge določbe tega
zakona se uporabljajo, kolikor niso v nasprotju z določbami
tega poglavja.
Organi v postopku proti mladoletnikom
173. člen
Organi, ki sodelujejo v postopku proti mladoletniku, ter dru‑
gi organi in zavodi, od katerih se zahtevajo poročila in predlogi,
so dolžni hitro ukrepati, da bi se postopek čimprej dokončal.
Krajevna pristojnost
174. člen
Za postopek o prekršku proti mladoletniku je krajevno
pristojen sodnik sodišča oziroma oddelka sodišča, na območju
katerega mladoletnik stalno ali začasno prebiva.
Enoten postopek
175. člen
Če je kdo storil en prekršek kot mladoleten, drugega pa
kot polnoleten, se opravi enoten postopek po določbah, ki
veljajo za polnoletne.

Postopek za odpravo ali spremembo odločbe

Izločitev postopka proti mladoletniku

171.b člen
(1) Predlog za odpravo ali spremembo odločbe lahko
prekrškovni organ vloži po uradni dolžnosti ali na pisno pobudo
osebe, ki ji je izrečena sankcija, njenega zakonitega zastopnika
oziroma zagovornika, lastnika odvzetih predmetov, državnega
tožilca ali sodišča. Prekrškovni organ na pobudo ni vezan,
razen če jo poda sodišče ali državno tožilstvo.
(2) Sodišče o predlogu odloči s sklepom, zoper katerega
ni pravnega sredstva.
(3) Za odločanje sodišča o predlogu za odpravo ali spre‑
membo odločbe na predlog prekrškovnega organa se smiselno
uporabljajo določbe tega zakona za odločanje sodišča o zah‑
tevi za sodno varstvo.

176. člen
(1) Če je mladoletnik sodeloval pri prekršku skupaj s pol‑
noletnimi storilci, se postopek proti njemu izloči.
(2) Postopek proti mladoletniku se sme združiti s postop‑
kom zoper polnoletne storilce in opraviti po splošnih določbah
tega zakona samo, če je združitev postopka nujna za vsestran‑
sko razjasnitev stvari.
(3) Če se opravi enoten postopek proti mladoletniku in
polnoletnim storilcem, se glede mladoletnika vselej uporabijo
določbe tega poglavja.

Rok za vložitev predloga
171.c člen
Predlog za odpravo ali spremembo odločbe o prekršku
se lahko vloži najpozneje v treh letih od njene pravnomočnosti
oziroma do izteka trajanja stranskih sankcij.
Učinki odprave ali spremembe odločbe o prekršku
171.č člen
(1) Če je odločba odpravljena iz razloga po 1. točki prvega
odstavka 171.a člena tega zakona, prekrškovni organ po od‑
pravi odločbe pošlje predlog pristojnemu prekrškovnemu orga‑
nu oziroma vloži obdolžilni predlog pri pristojnem sodišču.
(2) Če je podan razlog iz 2. ali 3. točke prvega odstavka
171.a člena tega zakona, sodišče spremeni odločbo prekrškov‑
nega organa.
(3) V novem odločanju se ne sme izdati odločba, ki bi bila
v primerjavi z odpravljeno ali spremenjeno odločbo v škodo
kršitelja glede pravne opredelitve prekrška oziroma sankcije
za prekršek.

Obvestitev o začetku postopka proti mladoletniku
177. člen
(1) O začetku postopka o prekršku proti mladoletniku
obvesti sodišče starše, posvojitelja, rejnika oziroma skrbnika
mladoletnika ter pooblaščen organ socialnega varstva, razen
v primeru, ko je globa za prekršek predpisana v določenem
znesku.
(2) V postopku proti mladoletnikom ima organ socialnega
varstva poleg pravic, ki so mu izrecno dane v tem poglav‑
ju, tudi pravico seznaniti se s potekom postopka, dajati med
postopkom predloge in opozarjati na dejstva in dokaze, ki so
pomembni za pravilno odločbo.
Vabilo mladoletnika
178. člen
(1) Mladoletnika vabi sodišče po starših oziroma zako‑
nitem zastopniku, razen če to ni mogoče, ker je treba hitro
ravnati, ali zaradi drugih okoliščin.
(2) Mladoletniku se ne smejo vročiti pisanja na ta način,
da bi se pritrdila na oglasno desko sodišča.
(3) Ustno naznanjene odločbe se morajo mladoletniku
vselej vročiti v overjenem prepisu.
Izključitev javnosti

Dvanajsto poglavje
POSTOPEK PROTI MLADOLETNIKOM
Uporaba določb v postopku proti mladoletnikom
172. člen
Določbe tega poglavja se uporabljajo v postopku proti
osebam, ki so storile prekršek kot mladoletniki, pa ob začetku

179. člen
(1) Kadar se odloča v postopku o prekršku proti mladole‑
tniku na ustni obravnavi, se javnost vselej izključi.
(2) Sodnik sodišča, ki vodi postopek o prekršku proti
mladoletniku, sme dovoliti, da so na ustni obravnavi navzoče
osebe, ki se ukvarjajo z varstvom in vzgojo mladoletnika ter
znanstveni delavci.
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(3) Sodišče, ki vodi postopek o prekršku proti mladoletni‑
ku, sme odrediti, naj se mladoletnik med izvedbo posameznih
dokazov odstrani z ustne obravnave.
Obvezno zaslišanje
180. člen
(1) V postopku proti mladoletniku se sodba oziroma sklep
o prekršku ne moreta izdati brez njegovega zaslišanja.
(2) Pri procesnih dejanjih, pri katerih je mladoletnik nav‑
zoč, zlasti pa pri njegovem zaslišanju, mora sodišče, ki vodi
postopek, ravnati obzirno in upoštevati mladoletnikovo duševno
razvitost, občutljivost in osebne lastnosti, da ne bi postopek
škodljivo vplival na njegov razvoj.
Dolžnost pričevanja
181. člen
Nihče ne more biti oproščen dolžnosti pričevanja o oko‑
liščinah, ki so potrebne za presojo mladoletnikove duševne
razvitosti, ter za spoznanje njegove osebnosti in razmer, v
katerih živi.
Ugotavljanje okoliščin
182. člen
(1) V postopku o prekršku proti mladoletniku je treba po‑
leg dejstev, ki se nanašajo na prekršek, zlasti ugotoviti mladole‑
tnikovo starost in okoliščine, ki so potrebne za presojo njegove
duševne razvitosti, preučiti okolje in razmere, v katerih mladole‑
tnik živi ter druge okoliščine, ki zadevajo njegovo osebnost.
(2) Da se ugotovijo te okoliščine, je treba zaslišati mla‑
doletnikove starše, njegove skrbnike in druge, ki lahko dajo o
njih potrebne podatke. O teh okoliščinah se zahteva po potrebi
poročilo pooblaščenega organa socialnega varstva.
Pravice v postopku
183. člen
V postopku o prekršku proti mladoletniku imajo poobla‑
ščeni organ socialnega varstva in starši, posvojitelj, rejnik in
skrbnik mladoletnika poleg pravic, ki so jim izrecno dane v tem
poglavju, tudi pravico, seznaniti se s potekom postopka, dajati
med postopkom predloge in opozarjati na dejstva in dokaze, ki
so pomembni za pravilno odločitev.
Ustavitev postopka
184. člen
Če se med postopkom ugotovi, da mladoletnik ob storitvi
prekrška še ni bil star 14 let, se postopek ustavi in o tem obvesti
pooblaščen organ socialnega varstva.
Odločitev, da se postopek ne začne
185. člen
(1) Sodnik lahko odloči, da ne bo začel postopka proti mla‑
doletniku, čeprav so dokazi, da je mladoletnik storil prekršek, če
glede na naravo prekrška in okoliščine, v katerih je bil prekršek
storjen, spozna, da postopek proti njemu ne bi bil smotrn.
(2) Sodnik, ki vodi postopek o prekršku proti mladoletniku,
lahko s sklepom ustavi postopek, če med postopkom spozna,
da mladoletniku ne bi bilo smotrno izreči sankcije. V ta namen
lahko zahteva poročila od mladoletnikovih staršev oziroma
skrbnika ter od drugih oseb in ustanov.
(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena se obdolžilni
predlog s sklepom zavrne. Sklep o zavrnitvi predloga in sklep
o ustavitvi postopka iz prejšnjega odstavka se dostavi tudi
pooblaščenemu organu socialnega varstva in mladoletnikovim
staršem oziroma skrbniku, da storijo potrebne ukrepe v skladu
z njihovimi pravicami in dolžnostmi.
(4) Mladoletniku se odločbe vročajo po starših.
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Vsebina odločbe
186. člen
(1) Vzgojni ukrep izreče sodišče mladoletniku s sklepom
o prekršku, v katerem navede samo, katero sankcijo mu izreče,
ne izreče pa, da je mladoletnik odgovoren za prekršek, glede
katerega je bil uveden postopek. V obrazložitvi sklepa opiše de‑
janje in navede okoliščine, ki opravičujejo izrečeno sankcijo.
(2) Sodba, s katero se izreče mladoletniku globa, mora
biti izdana v obliki in s sestavnimi deli, ki so določeni za sodbo
v rednem sodnem postopku.
Ni plačila stroškov postopka
187. člen
(1) Mladoletnik in oseba iz 172. člena tega zakona ne pla‑
ča stroškov postopka o prekršku in se mu ne more v postopku
o prekršku naložiti izpolnitev premoženjskopravnega zahtevka,
razen če mu je bila izrečena globa.
(2) Če ima mladoletnik lastne dohodke ali premoženje, se
mu lahko naloži plačilo stroškov postopka o prekršku in izpol‑
nitev premoženjsko pravnega zahtevka, tudi če se mu izreče
le vzgojni ukrep.
Pritožba v mladoletnikovo korist
188. člen
Zoper sklep oziroma sodbo, s katero je mladoletniku iz‑
rečen vzgojni ukrep ali globa, se lahko osebe, ki imajo pravico
do pritožbe zoper sodbo o prekršku, pritožijo v mladoletnikovo
korist tudi proti njegovi volji.
Objava poteka postopka
189. člen
(1) Brez dovoljenja sodnika, ki vodi postopek o prekršku,
se ne sme objaviti poteka postopka o prekršku proti mladole‑
tniku in tudi ne odločba, ki je bila v njem izdana.
(2) Objaviti se sme samo tisti del postopka oziroma samo
tisti del odločbe, ki ga je sodnik, ki vodi postopek o prekršku,
dovolil objaviti, vendar pa se niti v tem primeru ne sme objaviti
mladoletnikovega imena in ne drugih podatkov, iz katerih bi se
dalo sklepati, za katerega mladoletnika gre.
Trinajsto poglavje
POSTOPEK ZA ODVZEM PREMOŽENJSKE KORISTI
Odvzem premoženjske koristi
190. člen
(1) Premoženjska korist, ki je bila dosežena s prekrškom,
se ugotavlja v postopku o prekršku po uradni dolžnosti.
(2) Prekrškovni organ oziroma sodišče, ki vodi postopek
o prekršku, mora med postopkom zbirati dokaze in razisko‑
vati okoliščine, ki so pomembne za ugotovitev premoženjske
koristi.
(3) Če uveljavlja oškodovanec premoženjskopravni zahte‑
vek, naj se mu vrnejo stvari, ki so bile pridobljene s prekrškom,
oziroma znesek, ki ustreza njegovi vrednosti, se ugotavlja
premoženjska korist samo v tistem delu, ki ni zajet s premo‑
ženjskopravnim zahtevkom.
Odmera premoženjske koristi
191. člen
(1) Prekrškovni organ oziroma sodišče, ki vodi postopek o
prekršku, lahko izjemoma odmeri znesek premoženjske koristi
po prostem preudarku, če bi bilo njeno ugotavljanje povezano
z nesorazmernimi težavami ali če bi se zaradi tega postopek
preveč zavlekel.
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(2) Če naj se odvzame premoženjska korist pravni osebi,
se v odločbi oziroma sodbi ali sklepu o prekršku izreče samo
odvzem premoženjske koristi. Znesek, ki se odvzame, se do‑
loči v posebnem postopku pred sodiščem z uporabo določb o
odvzemu premoženjske koristi drugemu prejemniku koristi po
zakonu, ki ureja kazenski postopek.

zahtevek, lahko dediči nadaljujejo postopek le v mejah njego‑
vega prejšnjega oškodninskega zahtevka.
(2) Oškodovančevi dediči po njegovi smrti nadaljujejo
postopek za povrnitev škode oziroma začno postopek, če je
oškodovanec umrl, preden je iztekel zastaralni rok, pa se zah‑
tevku ni odpovedal.

Izrek odvzema premoženjske koristi

Kdo ima pravico do povrnitve škode

192. člen
(1) Odvzem premoženjske koristi se izreče z odločbo o
prekršku, s sodbo o prekršku oziroma s sklepom o prekršku, s
katerim je bil izrečen vzgojni ukrep.
(2) V sodbi, odločbi oziroma sklepu o prekršku mora biti v
izreku o odvzemu premoženjske koristi navedeno, kateri vredno‑
stni predmet oziroma kolikšen denarni znesek se odvzame.
(3) V primeru, ko je s prekrškom pridobljena premoženj‑
ska korist javno znana (npr. parkirnina na javnih parkiriščih), in
ne presega 40 eurov, je odmera zneska premoženjske koristi
obvezni sestavni del izreka odločbe oziroma sodbe ali sklepa
o prekršku, ne glede na vrsto postopka.
(4) O odvzemu premoženjske koristi se lahko odloči tudi lo‑
čeno od izreka sankcije za prekršek, če bi se zaradi ugotavljanja
premoženjske koristi preveč zavlekel postopek o prekršku.

195. člen
(1) Pravico do povrnitve škode ima tudi:
1. kdor je bil pridržan, ni pa bil zoper njega začet postopek
o prekršku ali je bil ta postopek pravnomočno ustavljen;
2. komur je bila zaradi napake ali nezakonitega dela so‑
dišča kakorkoli neutemeljeno vzeta prostost.
(2) Do povrnitve škode nima pravice, kdor je s svojim ne‑
dovoljenim dejanjem povzročil, da mu je bila vzeta prostost.
(3) V postopku za povrnitev škode v primerih iz prvega
odstavka tega člena se primerno uporabljajo določbe tega
poglavja.

Štirinajsto poglavje
POVRNITEV ŠKODE, REHABILITACIJA IN DRUGE
PRAVICE OSEB, KI SO JIM BILE NEOPRAVIČENO
IZREČENE SANKCIJE ALI JIM JE BILA NEUTEMELJENO
VZETA PROSTOST
Pravica do povrnitve škode
193. člen
(1) Komur je bila v postopku o prekršku izrečena sankcija,
ima pravico do povrnitve škode, ki jo je utrpel zaradi neopra‑
vičenega izreka sankcije, če je bila pravnomočna odločba ozi‑
roma sodba ali sklep o prekršku spremenjena, odpravljena ali
razveljavljena in postopek zoper njega pravnomočno ustavljen
zato, ker je bilo ugotovljeno, da dejanje ni prekršek, ali pa zato,
ker so bili podani razlogi, ki izključujejo storilčevo odgovornost
za prekršek. Pravico do povrnitve škode, ki obsega tudi neu‑
pravičeno plačano globo in stroške postopka, ima tudi tisti, ki
jih je plačal ali zoper katerega je bila odločba izvršena pred
pravnomočnostjo.
(2) Pravice do povrnitve škode iz prejšnjega odstavka
nima tisti, ki je s svojim krivim priznanjem ali kako drugače
povzročil izrek sankcije, razen če je bil v to prisiljen.
(3) Pri izreku sankcije za prekršek v steku se pravica do
povrnitve škode lahko nanaša na posamezne prekrške, glede
katerih so izpolnjeni pogoji za priznanje odškodnine.
(4) Pravica do povrnitve škode zastara v treh letih od dne‑
va, ko je postala sodba o ustavitvi postopka pravnomočna.
(5) Tožba za povrnitev škode se vloži zoper Republiko
Slovenijo.
(6) Pred vložitvijo tožbe za povrnitev škode mora oškodo‑
vanec vložiti zahtevo na državno pravobranilstvo, da se z njim
sporazume o obstoju škode ter o vrsti in višini odškodnine. Če
državno pravobranilstvo in oškodovanec ne dosežeta spora‑
zuma v treh mesecih od vložitve zahteve, lahko oškodovanec
pri pristojnem sodišču vloži tožbo za povrnitev škode. Če je bil
dosežen sporazum le glede dela zahtevka, sme vložiti tožbo
glede ostanka.
(7) Dokler pred državnim pravobranilstvom traja postopek
iz prejšnjega odstavka, ne teče zastaranje pravice do povrnitve
škode iz četrtega odstavka tega člena.

Objava v sredstvih javnega obveščanja
196. člen
(1) Če je bil primer, na katerega se nanaša neopravičen
izrek ali neutemeljen odvzem prostosti neke osebe, prikazan
v sredstvu javnega obveščanja in je bilo s tem prizadeto njeno
dobro ime, objavi sodišče, ki je odločalo o prekršku, na njeno
zahtevo v časniku ali drugem sredstvu javnega obveščanja
sporočilo o odločbi, iz katere izhaja neopravičenost prejšnje
odločbe oziroma ukrepa. Če primer ni bil prikazan v sredstvu
javnega obveščanja, pošlje na zahtevo te osebe tako sporočilo
njenemu delodajalcu. Po smrti te osebe imajo to pravico njen
zakonec, otroci, starši, bratje in sestre ter oseba, s katero je
živela v zunajzakonski skupnosti.
(2) Zahteva iz prejšnjega odstavka je dovoljena tudi, če ni
bila zahtevana povrnitev škode.
(3) Zahtevo iz prvega in drugega odstavka tega člena je
treba podati v šestih mesecih po pravnomočnosti odločbe o
ustavitvi postopka pri sodišču, ki je vodilo postopek o prekršku
na prvi stopnji. Pri odločanju o zahtevi se primerno uporabljajo
določbe drugega in tretjega odstavka 193. člena tega zakona.
Priznanje delovne oziroma zavarovalne dobe
197. člen
(1) Osebi, ki ji je zaradi izvršitve neopravičeno izrečene
sankcije ali neutemeljenega odvzema prostosti v postopku o
prekršku prenehalo delovno razmerje ali lastnost zavarovanca
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, se prizna delovna
oziroma zavarovalna doba, kot da bi bila delala tisti čas, ki ga
je zaradi neopravičenega izreka sankcije ali neutemeljenega
odvzema prostosti izgubila.
(2) Pri vsakem odločanju o pravici na katero vpliva dolžina
delovne oziroma zavarovalne dobe, upošteva pristojni organ
dobo, priznano po prejšnjem odstavku.
(3) Če pristojni organ ne upošteva dobe, priznane po
prvem odstavku tega člena, lahko oškodovanec zahteva, da
pristojno sodišče ugotovi, da mu je ta čas po zakonu priznan.
Tožba se vloži zoper organ, ki ne priznava priznane dobe in
zoper Republiko Slovenijo.
(4) Organu, pri katerem se uveljavlja pravica iz drugega
odstavka tega člena, se izplača iz sredstev proračuna Repu‑
blike Slovenije prispevek za čas, za katerega je bila po prvem
odstavku tega člena doba priznana.
(5) Zavarovalna doba, priznana po prvem odstavku tega
člena, se v celoti všteva v pokojninsko dobo.

Dedovanje pravice do povrnitve škode

Primerna uporaba določb

194. člen
(1) Dediči podedujejo samo oškodovančevo pravico do
povrnitve premoženjske škode, če pa je oškodovanec že vložil

198. člen
Določbe tega poglavja se primerno uporabljajo tudi za
zahtevek za povrnitev neupravičeno izrečene ali neupravičeno
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izterjane globe, odvzema premoženjske koristi, odvzema pred‑
metov in izkupička od prodanih predmetov.
TRETJI DEL
Petnajsto poglavje
IZVRŠITEV IN EVIDENCE ODLOČB
Pravnomočnost odločb
199. člen
(1) Odločba organa za odločanje o prekršku (odločba,
sodba oziroma sklep) postane pravnomočna, ko je ni možno
več izpodbijati z zahtevo za sodno varstvo oziroma s pritožbo,
ali če zoper njo ni pravnega sredstva.
(2) Če je bilo zoper odločbo organa za odločanje o prekr‑
šku iz prejšnjega odstavka vloženo pravno sredstvo, o katerem
je bilo odločeno na drugi stopnji, nastopi pravnomočnost z
dnem, ko se odločitev odpravi vlagatelju pravnega sredstva.
Izvršitev odločbe
200. člen
(1) Odločba, izdana v postopku o prekršku, se izvrši, ko
postane pravnomočna in ko za izvršitev ni zakonskih ovir, če
ta zakon ne določa drugače.
(2) Odločba, s katero je izrečena globa ali s katero je od‑
ločeno o stroških postopka ali prisojena odškodnina, se izvrši,
ko preteče rok, ki je v njej določen za plačilo globe, stroškov
postopka oziroma odškodnine.
(3) Če je storilec vložil zahtevo za sodno varstvo oziroma
pritožbo, pa zahteva oziroma pritožba zadrži izvršitev ali če
izvršitev zadrži sodišče, se šteje ta rok od dneva, ko je bila sto‑
rilcu naznanjena odločba, s katero je bila izpodbijana odločba
potrjena ali spremenjena.
(4) Na podlagi izvršljive odločbe o prekršku organ, pristo‑
jen za izterjavo, po uradni dolžnosti pridobi osebne podatke,
potrebne za izterjavo.
Zavarovanje izvršitve
201. člen
(1) Če storilec ne more dokazati identitete ali nima stal‑
nega prebivališča ali če bi se z odhodom zaradi prebivanja v
tujini lahko izognil odgovornosti za prekršek, lahko organ za
postopek o prekršku, ki je odločil o prekršku na prvi stopnji,
obenem odloči, naj se odločba izvrši takoj ne glede na pritožbo,
če spozna, da bi storilec lahko onemogočil njeno izvršitev. Če
storilec globe ne plača, organ, ki je odločil o prekršku na prvi
stopnji, izvede vse potrebne ukrepe za zavarovanje plačila v
skladu s petim odstavkom tega člena.
(2) Če sodišče izreče izgon tujca iz države kot stransko
sankcijo, se tujcu lahko ob pogojih iz prvega odstavka tega čle‑
na določi kraj, kjer mora prebivati do pravnomočnosti odločbe,
vendar najdlje za čas 30 dni.
(3) Če prekrškovni organ oziroma sodišče odloči, da se
odločba izvrši takoj, se zahteva za sodno varstvo oziroma pri‑
tožba pošlje pristojnemu sodišču najpozneje v štiriindvajsetih
urah po poteku vseh rokov iz prvega odstavka 60. člena tega
zakona in prvega odstavka 151. člena tega zakona; pristojno
sodišče mora izdati odločbo v 48 urah, potem ko je dobilo
spis.
(4) Če je izrečena globa, lahko organ za postopek o
prekršku ob pogojih iz prvega odstavka tega člena, če storilec
globe takoj ne plača, določi, da se globa takoj prisilno izterja, pri
tem pa se ne uporabljajo določbe tega zakona o nadomestitvi
prisilne izterjave globe z opravo določene naloge v splošno
korist ali v korist samoupravne lokalne skupnosti.
(5) Če se je bati, da se bo storilec med postopkom o
prekršku ali do izvršitve odločbe skril ali odšel neznano kam
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ali v tujino, lahko pooblaščena uradna oseba prekrškovnega
organa oziroma sodišče zaradi zavarovanja izvršitve odločbe
s sklepom odloči, da se mu začasno vzamejo potna listina,
vozniško dovoljenje, dokumenti vozila, prevozne listine ali drugi
dokumenti, ki spremljajo blago, vrednostni papirji, prevozna
sredstva ali druge premičnine, ki jih ima pri sebi, ne glede na
to, ali je njihov lastnik ali ne. Začasni odvzem lahko traja največ
šest mesecev in se lahko s sklepom podaljša še za največ šest
mesecev. Storilcu je treba takoj, najkasneje pa v treh urah,
vročiti pisni sklep o začasnem odvzemu z navedbo razlogov
za odvzem in s pravnim poukom.
(6) Pritožba zoper sklep iz prejšnjega odstavka ne zadrži
njegove izvršitve. O pritožbi mora sodišče odločiti v 48 urah od
prejema spisa.
(7) Sklep iz petega odstavka tega člena o začasnem
odvzemu potne listine, vozniškega dovoljenja, dokumentov
vozila, prevoznih listin ali drugih dokumentov, ki spremljajo
blago izvrši pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa
oziroma sodišče, ki ga je izdalo. Sklep o začasnem odvzemu
vrednostnih papirjev ali premičnin iz prejšnjega odstavka izvrši
pristojni davčni organ po določbah zakona, ki ureja prisilno
izterjavo davkov, če ni s posebnim zakonom drugače določeno.
Če organ, pristojen za izvršitev sklepa iz petega odstavka tega
člena, pri izvrševanju naleti na upiranje ali ogrožanje, ali če to
utemeljeno pričakuje, lahko zaprosi za pomoč policijo, ki v skla‑
du s svojimi pristojnostmi in pooblastili zagotovi, da nemoteno
izvrši ukrepe, določene s tem sklepom.
(8) Če se postopek z odločbo ustavi ali če storilec plača
globo, ugotovljeno škodo, pridobljeno premoženjsko korist in
stroške postopka, se začasno odvzete listine in predmeti iz pe‑
tega odstavka tega člena vrnejo storilcu. Če storilec tudi po prav‑
nomočnosti odločbe ne plača izrečene globe, povzročene škode
ali stroškov postopka, se iz začasno odvzetih vrednostnih papir‑
jev ali drugih predmetov iz petega odstavka tega člena poravnajo
izrečena globa, ugotovljena škoda, pridobljena premoženjska
korist in stroški postopka, presežek pa se vrne storilcu, začasno
odvzeta potna listina, vozniško dovoljenje, dokumenti vozila,
prevozne listine ali drugi dokumenti, ki spremljajo blago, pa se po
pravnomočnosti odločbe pošljejo organu, ki jih je izdal.
(9) Za hrambo in upravljanje z začasno odvzetimi listi‑
nami in predmeti iz petega odstavka tega člena se smiselno
uporabljajo določbe zakona o kazenskem postopku o hrambi
in upravljanju zaseženih predmetov in začasnem zavarovanju
zahtevka za odvzem premoženjske koristi, če s posebnim za‑
konom ni drugače določeno.
(10) Zadeve o prekrških iz tega člena se obravnavajo
prednostno.
Izvrševanje
202. člen
(1) Globo, odvzem premoženjske koristi s plačilom denar‑
nega zneska in plačilo stroškov postopka, izrečenih z odločbo o
prekršku prekrškovnega organa, in stroškov postopka, izreče‑
nih s sodbo oziroma sklepom sodišča, če je zahteva za sodno
varstvo zavrnjena ali zavržena, izvrši pristojni davčni organ po
določbah zakona, ki ureja prisilno izterjavo davkov, na predlog
prekrškovnega organa, ki je izdal odločbo o prekršku. Enako
se izvrši globa, odvzem premoženjske koristi s plačilom denar‑
nega zneska, izrečena z odločbo prekrškovnega organa, ki jo
je sodišče spremenilo na podlagi zahteve za sodno varstvo, ter
stroški postopka, izrečeni s sodbo ali sklepom sodišča.
(2) Za izvrševanje drugih stranskih sankcij, izrečenih z
odločbo o prekršku prekrškovnega organa, se uporabljajo do‑
ločbe zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, če zakon ne
določa drugače.
(3) Predmete, odvzete v postopku o prekršku z odločbo
prekrškovnega organa ali s sodbo sodišča, proda pristojni
davčni organ po določbah zakona, ki ureja prisilno izterjavo
davkov, če z zakonom ni določeno drugače. Denar, ki se dobi
s prodajo odvzetih predmetov, je prihodek države.
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(4) Globo, odvzem premoženjske koristi s plačilom denarne‑
ga zneska in plačilo stroškov postopka, izrečenih s sodbo oziroma
sklepom, izvrši na predlog okrajnega sodišča pristojni davčni
organ po določbah zakona, ki ureja prisilno izterjavo davkov.
(5) Vzgojne ukrepe, stranske sankcije kazenskih točk v ce‑
stnem prometu, prepovedi vožnje motornega vozila, izgona tujca
iz države, odvzema predmetov, izločitve iz postopkov javnega
naročanja in odvzem premoženjske koristi, ki so bili izrečeni s sod‑
bo ali sklepom o prekršku, izvrši okrajno sodišče, ki je odločalo o
prekršku na prvi stopnji, po določbah zakona, ki ureja izvrševanje
kazenskih sankcij, če z zakonom ni določeno drugače.
(6) Sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja,
o določitvi uklonilnega zapora in o nadomestitvi globe z opra‑
vo določene naloge v splošno korist ali korist samoupravne
lokalne skupnosti izvrši okrajno sodišče, ki je po tem zakonu
pristojno za določitev uklonilnega zapora, po določbah zakona,
ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij, če z zakonom ni dolo‑
čeno drugače.
(7) Za osebe, ki prestajajo uklonilni zapor, se smiselno
uporabljajo določbe zakona o izvrševanju kazenskih sankcij o
izvrševanju kazni zapora.
(8) Sodišče izda poziv za izvrševanje uklonilnega zapora
potem, ko ugotovi, da je bil storilec odpuščen iz izvrševanja
uklonilnega zapora, določenega s prej izdanim sklepom o do‑
ločitvi uklonilnega zapora.
(9) Pristojni davčni organ je dolžan obvestiti prekrškovni
organ in sodišče o zaključku postopka izvršitve na podlagi do‑
ločb tega člena in zakona, ki ureja prisilno izterjavo davkov.
(10) Z dnem, ko sodišče oziroma prekrškovni organ vloži
predlog za prisilno izterjavo po tem zakonu, se na organ, pristo‑
jen za prisilno izterjavo, prenese tudi terjatev v korist državnega
proračuna.
(11) Globa, izrečena po prvem odstavku 12. člena tega
zakona, se ne izvrši.
202.a člen
(črtan)
Postopek določitve uklonilnega zapora
202.b člen
(1) Uklonilni zapor se določi po uradni dolžnosti ali na
predlog okrajnega sodišča, ki je odločalo o prekršku na prvi
stopnji, ali na predlog prekrškovnega organa, če izrečena globa
v določenem roku ni bila plačana.
(2) Uklonilni zapor se določi s sklepom. Zoper ta sklep je
dovoljen pisni ugovor, ki ga lahko vložijo storilec, njegov za‑
koniti zastopnik oziroma zagovornik v osmih dneh od vročitve
sklepa. Sodišče v sklepu o določitvi uklonilnega zapora storilca
opozori, da lahko namesto ugovora zoper sklep poda predlog
za nadomestitev globe z opravo določene naloge v splošno
korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti.
(3) O ugovoru zoper sklep iz prejšnjega odstavka oziroma
predlogu za nadomestitev globe z opravo določene naloge v
splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti odloča
sodišče, ki je izdalo sklep o uklonilnem zaporu.
(4) Ugovor zoper sklep o določitvi uklonilnega zapora
mora vsebovati navedbo sklepa, dejstev, s katerimi se uteme‑
ljuje, dokaze za ta dejstva (npr. potrdilo o plačani globi, potrdilo
o premoženjskem stanju, lastniških deležih na nepremičnem
ali premičnem premoženju, zadnjo odločbo davčnega organa
o odmeri dohodnine, potrdilo o številu vzdrževanih družinskih
članov ali dokazila o zdravstvenem stanju ter o drugih osebnih
okoliščinah na strani storilca, ki kažejo na to, da določitev
uklonilnega zapora ne bi bila v skladu z njegovim namenom)
in podpis vlagatelja.
(5) Če storilec hkrati z ugovorom zoper sklep o določitvi
uklonilnega zapora predlaga nadomestitev globe z opravo do‑
ločene naloge v splošno korist ali korist samoupravne lokalne
skupnosti, sodišče najprej odloči o tem predlogu po določbah tega
zakona o nadomestitvi globe z nalogami v splošno korist ali korist
samoupravne lokalne skupnosti. Če storilec določeno nalogo v
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redu opravi, sodišče ugodi ugovoru in razveljavi sklep o določitvi
uklonilnega zapora, sicer pa ugovor kot neutemeljen zavrne.
(6) Sodišče opravi poizvedbe o navedbah v ugovoru zara‑
di ugotovitve storilčevega premoženjskega stanja in možnosti
za plačilo globe ali drugih dejstev, pomembnih za odločitev o
ugovoru. Pri tem lahko zahteva tudi poročilo pristojnega centra
za socialno delo o okolju in razmerah, v katerih storilec živi.
(7) Sodišče lahko na obrazložen predlog direktorja zavo‑
da za prestajanje kazni zapora odloči, da se uklonilni zapor ne
izvrši in se globa prisilno izterja, če osebne okoliščine na strani
storilca kažejo na to, da izvršitev uklonilnega zapora ne bi bila
v skladu z njegovim namenom. Sklep o neizvršitvi uklonilnega
zapora se izda v 24 urah od prejema predloga. Zoper ta sklep
ni dovoljena pritožba.
(8) Prepozen ali nedovoljen ugovor sodišče zavrže s skle‑
pom, proti kateremu je dovoljena pritožba na višje sodišče. Viš‑
je sodišče mora odločiti v petnajstih dneh od prejema spisa.
(9) Če je ugovor utemeljen, sodišče s sklepom razveljavi
sklep o določitvi uklonilnega zapora. Če ugovor ni utemeljen,
ga sodišče zavrne. Zoper sklep o ugoditvi ugovoru ni pritožbe,
zoper sklep o zavrnitvi ugovora pa je dovoljena pritožba na
višje sodišče. Višje sodišče mora odločiti v petnajstih dneh od
prejema spisa.
Nadomestitev globe z nalogami v splošno korist
ali korist samoupravne lokalne skupnosti
202.c člen
(1) Če storilec ni predlagal nadomestitve globe z opravo
določene naloge v splošno korist ali korist samoupravne lokal‑
ne skupnosti v postopku določitve uklonilnega zapora, lahko
ta predlog vloži najpozneje tri dni po vročitvi poziva za nastop
izvrševanja uklonilnega zapora. Predlog za nadomestitev glo‑
be zadrži izvrševanje uklonilnega zapora do pravnomočnosti
odločitve sodišča o predlogu storilca. Sodišče mora storilca
o pravici iz tega odstavka poučiti v pozivu za nastop izvršitve
uklonilnega zapora.
(2) Če predlog ni dovoljen ali je prepozen, ga sodišče
zavrže s sklepom, če pa ni utemeljen, ker ni razlogov za na‑
domestitev globe po tem zakonu, ga s sklepom zavrne. Zoper
sklep o zavrženju ali zavrnitvi predloga je dopustna pritožba.
Višje sodišče mora o pritožbi odločiti v petnajstih dneh od
prejema spisa.
(3) Sodišče o navedbah iz predloga za nadomestitev
globe z opravo nalog v splošno korist opravi poizvedbe zaradi
ugotovitve storilčevega premoženjskega stanja in možnosti za
plačilo globe ali drugih dejstev, pomembnih za odločitev o ugo‑
voru. Pri tem lahko zahteva tudi poročilo pristojnega centra za
socialno delo o okolju in razmerah, v katerih storilec živi.
(4) Če je predlog utemeljen, sodišče pripravi predlog kon‑
kretne naloge in ga pošlje pristojnemu centru za socialno delo
ter ga pozove, da na podlagi mreže izvajalcev izbere ustrezno
organizacijo. Center za socialno delo pripravi predlog na podlagi
razgovora s kandidatom, njegovih osebnih lastnosti in sposobno‑
sti, seznama organizacij in konkretnega dogovora z organizacijo.
Center za socialno delo mora najpozneje v 30 dneh sporočiti so‑
dišču organizacijo, ki bo posamezniku omogočila opravljanje na‑
log. Če se kandidat neopravičeno ne odzove vabilu na razgovor
ali se mu izmika, se šteje, da je umaknil predlog za nadomestitev
globe, o čemer center za socialno delo obvesti sodišče.
(5) Sodišče ugodi predlogu storilca s sklepom o nado‑
mestitvi globe, s katerim se določijo tudi vrsta, organizacija
in trajanje naloge, ki jo mora storilec opraviti. Zoper sklep o
nadomestitvi globe ni pritožbe.
Odločanje in izdaja sklepa o prenehanju veljavnosti
vozniškega dovoljenja
202.č člen
(1) Sodišče izda sklep o prenehanju veljavnosti vozniške‑
ga dovoljenja po uradni dolžnosti na podlagi obvestila organa,
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pristojnega za vodenje skupne evidence kazenskih točk. Obra‑
zložitev sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja
mora vsebovati navedbo vseh kategorij motornih vozil, vpisanih
v vozniško dovoljenje storilca, s katerimi so bili storjeni prekrški
zoper varnost cestnega prometa, in podatkov o pravnomočnih
sodbah in odločbah o prekrških, s katerimi so bile storilcu izre‑
čene kazenske točke v cestnem prometu (navedba organa, ki
je sodbo oziroma odločbo izdal, datum izdaje in pravnomočno‑
sti sodbe oziroma odločbe).
(2) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je dovoljena pri‑
tožba. Pritožbo lahko vložijo imetnik vozniškega dovoljenja,
njegov zakoniti zastopnik oziroma zagovornik v osmih dneh od
vročitve sklepa. Pritožba se vloži pisno pri sodišču, ki je izdalo
sklep. Pritožba mora vsebovati navedbo sklepa, obrazložitev
in podpis vložnika.
(3) Če je pritožba prepozna ali je ni vložila upravičena
oseba, jo sodišče, ki je izdalo sklep iz prvega odstavka tega čle‑
na, zavrže s sklepom, zoper katerega je dovoljena pritožba.
(4) O pritožbi zoper sklep iz prvega in tretjega odstavka
tega člena odloča višje sodišče s sklepom, ki ga izda v petnaj‑
stih dneh od prejema spisa.
(5) Sodišče lahko na pobudo upravičenca do pritožbe
iz drugega odstavka tega člena ali po uradni dolžnosti preki‑
ne postopek odločanja o prenehanju veljavnosti vozniškega
dovoljenja do odločitve o vloženem predlogu za odpravo ali
spremembo odločbe na predlog prekrškovnega organa, do
odločitve pristojnega državnega tožilca o vloženi pobudi za
vložitev zahteve za varstvo zakonitosti zoper pravnomočno
sodbo ali odločbo o prekršku iz prvega odstavka tega člena,
če je zoper sodbo ali odločbo o prekršku vložena zahteva za
varstvo zakonitosti, pa do odločitve o tej zahtevi.
(6) Med prekinitvijo postopka o prenehanju veljavnosti vo‑
zniškega dovoljenja roki za odločitev o prenehanju veljavnosti
vozniškega dovoljenja in za zastaranje izvršitve ne tečejo.
Odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti
vozniškega dovoljenja
202.d člen
(1) Sodišče sme storilcu prekrška, kateremu je s sklepom
izreklo prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, izvršitev
te sankcije odložiti pod pogojem, da storilec v času, ki ne sme
biti krajši od šest mesecev in ne daljši od 24 mesecev (preizku‑
sna doba), ne stori hujšega prekrška in če v roku, ki ga določi
sodišče, izpolni obveznosti, ki jih določi sodišče na podlagi
zakona o voznikih in o tem sodišču dostavil dokazilo.
(2) Predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavno‑
sti vozniškega dovoljenja lahko vloži storilec prekrška, ki mu
je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovolje‑
nja, v 15 dneh od pravnomočnosti oziroma od dneva vročitve
pravnomočnega sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega
dovoljenja pri sodišču, ki je odločilo o prenehanju veljavnosti
vozniškega dovoljenja. Sodišče v sklepu, s katerim je odločilo
o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, storilca prekr‑
ška pouči o možnosti vložitve predloga za odložitev izvršitve
prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ter pogojih in
roku za vložitev. Vložitev predloga zadrži izvršitev prenehanja
veljavnosti vozniškega dovoljenja do odločitve o predlogu.
(3) Storilec prekrška mora sodišču s predlogom posre‑
dovati tudi zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem
zdravstvenem pregledu po zakonu o voznikih, če ga ni pre‑
dložil že v postopku za vrnitev začasno odvzetega vozniškega
dovoljenja.
(4) Če storilec prekrška ne predloži zdravniškega spriče‑
vala iz prejšnjega odstavka, se predlog za odložitev izvršitve
prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja zavrže.
(5) Pri odločanju o odložitvi izvršitve prenehanja veljavno‑
sti vozniškega dovoljenja sodišče upošteva osebnost storilca,
njegovo prejšnje življenje, njegovo obnašanje po storjenem
prekršku, stopnjo njegove odgovornosti za prekršek, okolišči‑
ne, v katerih je storil prekršek, ter na tej podlagi oceni, ali je
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mogoče pričakovati, da ne bo več ponavljal prekrškov in da
bo izpolnil obveznosti po zakonu o voznikih. Za ugotovitev
teh okoliščin sodišče lahko razpiše narok, na katerega povabi
storilca prekrška. Če storilec na narok ne pride in izostanka ne
opraviči, se šteje, da je predlog umaknil. V vabilu na narok je
treba storilca poučiti o posledicah neopravičenega izostanka.
(6) V izreku sklepa, s katerim ugodi predlogu za odložitev
izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, mora
sodišče navesti čas trajanja preizkusne dobe in obveznosti
po tem zakonu in po zakonu o voznikih, ki jih mora storilec
prekrška izpolniti, ter rok za predložitev dokazil o izpolnitvi teh
obveznosti. V obrazložitvi sklepa mora sodišče navesti razloge
za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovo‑
ljenja in za določitev posameznih obveznosti, ki so naložene
storilcu. V pravnem pouku mora sodišče storilca posebej pouči‑
ti o posledicah, če v roku ne bo izpolnil določenih obveznosti.
(7) Obveznosti iz prejšnjega odstavka sta udeležba v pro‑
gramu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo ali udeležba
v ustreznem rehabilitacijskem programu po zakonu o voznikih.
Sodišče pri določitvi obveznosti upošteva število, naravo in
pomen prekrškov vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih
drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki so
bili podlaga za prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja,
ugotovitve in predloge v zdravniškem spričevalu o opravljenem
kontrolnem zdravstvenem pregledu in druge okoliščine, ki so
pomembne za odpravo vzrokov kršitev pravil cestnega prometa
pri storilcu.
(8) V izreku sklepa iz šestega odstavka tega člena sodi‑
šče naloži storilcu tudi obveznost, da v roku, ki ni daljši od 15
dni od pravnomočnosti sklepa oziroma prejema pravnomočne‑
ga sklepa, predloži dokazilo o vključitvi v ustrezen program z
navedbo imena in naslova izvajalca pooblaščenega po zakonu
o voznikih. Po prejemu dokazila sodišče sklep vroči izvajalcu
programa, ki je dolžan sodišču posredovati potrdilo o opravlje‑
nem programu oziroma obvestilo, če se storilec programa ni
udeležil. Če je storilcu določena obveznost udeležbe v progra‑
mu zdravljenja odvisnosti, sodišče v izreku sklepa določi tudi
roke, v katerih je izvajalec dolžan obveščati sodišče o poteku
in uspešnosti izvajanja programa.
(9) Zoper sklep o zavrženju ali zavrnitvi predloga za od‑
ložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
lahko storilec vloži pritožbo v osmih dneh od dneva vročitve
sklepa. Pritožba ne zadrži izvršitve prenehanja veljavnosti vo‑
zniškega dovoljenja. O pritožbi odloči višje sodišče s sklepom,
ki ga izda v 15 dneh od prejema spisa.
(10) Sklep o odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti
vozniškega dovoljenja se vpiše v skupno evidenco kazenskih
točk iz 207. člena tega zakona in v evidenco izdanih vozniških
dovoljenj.
(11) Zastaranje izvršitve prenehanja veljavnosti vozniške‑
ga dovoljenja začne teči po poteku preizkusne dobe.
Dokončna odločitev o prenehanju veljavnosti
vozniškega dovoljenja
202.e člen
(1) Če sodišče ugotovi, da storilec v preizkusni dobi ni
storil hujšega prekrška in da je izpolnil določene obveznosti, s
sklepom odloči, da se izrečena sankcija prenehanja veljavnosti
vozniškega dovoljenja ne izvrši. Sklep sodišče izda po uradni
dolžnosti po izteku enega leta od poteka preizkusne dobe.
Zoper ta sklep ni pritožbe. Storilcu se v tem primeru iz skupne
evidence kazenskih točk izbrišejo kazenske točke v skladu s
četrtim odstavkom 207. člena tega zakona.
(2) Sodišče s sklepom prekliče odložitev izvršitve prene‑
hanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, če storilec v preiz‑
kusni dobi stori hujši prekršek ali v rokih, ki jih določi sodišče,
ne izpolnjuje vseh obveznosti iz sklepa o odložitvi izvršitve
prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Zoper sklep o
preklicu odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega
dovoljenja lahko storilec vloži pritožbo v osmih dneh od dneva

Stran

3926 /

Št.

29 / 18. 4. 2011

vročitve. O pritožbi odloči višje sodišče s sklepom, ki ga izda v
15 dneh od prejema spisa.
(3) Organ, ki vodi skupno evidenco kazenskih točk, po
uradni dolžnosti obvesti pristojno sodišče o vpisu pravnomoč‑
ne odločbe o hujšem prekršku voznika, ki mu je bilo odložena
izvršitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja:
– če gre za hujši prekršek, ki je bil storjen v času preiz‑
kusne dobe in
– če je bila pravnomočna odločba izdana najpozneje v
enem letu po poteku preizkusne dobe.
Izvrševanje odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti
vozniškega dovoljenja
202.f člen
Za izvrševanje odložitve prenehanja veljavnosti vozni‑
škega dovoljenja in preklica odložitve, se smiselno uporabljajo
določbe tega zakona in zakona, ki ureja izvrševanje kazenskih
sankcij, o prepovedi vožnje motornega vozila, razen določbe o
dnevu izvršitve vpisa.
Evidence prekrškovnih organov
203. člen
(1) Prekrškovni organi morajo zaradi zagotavljanja izvrše‑
vanja pravnih posledic odločb o prekršku, za ugotavljanje prej
izrečenih sankcij za prekrške in za izdajanje potrdil o podatkih iz te
evidence voditi evidenco o pravnomočnih odločbah o prekrških.
(2) Evidenca iz prvega odstavka mora vsebovati zlasti:
– podatke o storilcu prekrška (osebno ime in EMŠO ter
naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča za fizično
osebo oziroma firmo in sedež ter enotno matično številko za
pravno osebo, če je storilec tujec, pa namesto EMŠO njegove
rojstne podatke);
– pravno opredelitev prekrška;
– številko in datum izdane odločbe o prekršku ter izrečeno
sankcijo.
(3) Način vodenja evidence iz tega člena predpiše mini‑
ster, pristojen za pravosodje.
Evidence pravnomočnih odločb sodišč
204. člen
(1) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, vodi evidenco
pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki obsega
podatke iz drugega odstavka prejšnjega člena. Evidenca prav‑
nomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških se vodi zaradi
zagotavljanja izvrševanja pravnih posledic sodb in sklepov o
prekršku, za ugotavljanje prej izrečenih sankcij za prekrške in
za izdajanje potrdil o podatkih iz te evidence.
(2) Način vodenja evidence iz prejšnjega odstavka pred‑
piše minister, pristojen za pravosodje.
Dajanje podatkov iz evidenc o pravnomočnih odločbah
o prekrških
204.a člen
(1) Podatki, ki so vpisani v evidence iz 203. in 204. člena
tega zakona, se lahko dajejo samo na podlagi pisne prošnje po‑
sameznika, na katerega se ti podatki nanašajo, če jih potrebuje
za uveljavljanje svojih pravic. Drugim uporabnikom se podatki
iz teh evidenc dajejo na podlagi obrazložene pisne zahteve,
če imajo za uporabo teh podatkov upravičen, na zakonu ute‑
meljen, interes.
(2) Podatki, ki so vpisani v evidence iz prejšnjega odstav‑
ka, se lahko dajejo pisno ali z uporabo informacijske tehnologije
tako, da je zagotovljeno njihovo varovanje v skladu z zakonom,
ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(3) Podatke iz evidence iz 203. člena tega zakona dajejo
uporabnikom iz prvega odstavka tega člena prekrškovni organi,
podatke iz evidence iz 204. člena tega zakona pa ministrstvo,
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pristojno za pravosodje. Vloga za dajanje podatkov iz teh evi‑
denc se lahko vloži v pisni obliki pri organu, ki vodi evidenco, ali
v elektronski obliki pri ministrstvu, pristojnem za pravosodje, ki
zagotavlja sprejem vlog v elektronski obliki in njihovo posredo‑
vanje organom, pristojnim za dajanje podatkov iz teh evidenc.
(4) Minister, pristojen za pravosodje, v soglasju z mini‑
strom, pristojnim za javno upravo, podrobneje določi tehnične
pogoje za sprejem in posredovanje vloge v elektronski obliki za
dajanje podatkov iz evidenc iz 203. in 204. člena tega zakona
z uporabo informacijske tehnologije.
(5) Sodiščem in državnim tožilstvom se omogoči brez‑
plačni oddaljeni dostop do podatkov v evidencah o pravno‑
močnih odločbah o prekrških iz 203. in 204. člena tega zakona.
Policiji se omogoči brezplačni oddaljeni dostop do podatkov v
evidenci pravnomočnih odločb sodišč iz 204. člena tega zako‑
na in do podatkov v tistih evidencah o pravnomočnih odločbah
o prekrških iz 203. člena tega zakona, kadar lahko na podlagi
predpisa, ki določa prekrške, postopek o prekršku vodi tudi po‑
licija. Način oddaljenega elektronskega dostopa do evidenc in
tehnične pogoje za uporabo podatkov določi minister, pristojen
za pravosodje, po predhodnem mnenju državnega nadzornega
organa za varstvo osebnih podatkov.
Izbris
205. člen
Pravnomočne odločbe, sodbe oziroma sklepi o prekrških
se iz evidenc iz 203. in 204. člena tega zakona izbrišejo po
poteku treh let od dneva pravnomočnosti odločb, vendar ne
dokler trajajo stranske sankcije, dokumentarno gradivo, na pod‑
lagi katerega so bile vpisane, pa se hrani po določbi sedmega
odstavka 206. člena tega zakona.
Zbirke podatkov, ki jih vodijo organi za postopek o prekrških
206. člen
(1) Zaradi evidence zadev, ki jih obravnavajo, za učin‑
kovito vodenje in preglednost postopkov ter za statistično po‑
ročanje vodijo sodišča naslednje zbirke podatkov (določene
vpisnike in pomožne knjige):
– vpisnik za zadeve o prekrških na prvi stopnji;
– vpisnik za zadeve o prekrških na drugi stopnji;
– splošni vpisnik;
– vpisnik za zaupne, tajne in strogo tajne zadeve;
– vpisnik za prenehanje veljavnosti vozniških dovoljenj na
podlagi doseženega ali preseženega z zakonom določenega
števila kazenskih točk na prvi stopnji;
– vpisnik za prenehanje veljavnosti vozniških dovoljenj na
podlagi doseženega ali preseženega z zakonom določenega
števila kazenskih točk na drugi stopnji;
– druge vpisnike v skladu s sodnim redom;
– seznam odvzetih predmetov;
– evidenco zapadle, neplačane globe, sodne takse, stro‑
škov postopka, odvzete premoženjske koristi in kazni za kršitev
postopka ter uklonilnih zaporov.
(2) Za namene iz prejšnjega odstavka vodijo prekrškovni
organi naslednje zbirke podatkov (določene vpisnike in pomo‑
žne knjige):
– vpisnik za zadeve prekrškov, v katerih se izda plačilni
nalog;
– vpisnik za zadeve prekrškov, v katerih se izda odločba
o prekršku;
– vpisnik za zadeve, v katerih se vloži obdolžilni predlog;
– seznam odvzetih predmetov;
– evidenco zapadle, neplačane globe, sodne takse, stro‑
škov postopka, odvzete premoženjske koristi in kazni za kršitev
postopka ter uklonilnih zaporov.
(3) Zbirke podatkov iz prejšnjega odstavka lahko vsebu‑
jejo naslednje osebne podatke:
– obdolženca oziroma storilca: osebno ime, za poročene
tudi prejšnji priimek, če je bil spremenjen, datum, kraj in občina
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rojstva, EMŠO, naslov stalnega prebivališča (stalnega, zača‑
snega), državljanstvo, poklic, zaposlitev, ime in sedež pravne
osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika, podatki
o vozniškem dovoljenju (številka vozniškega dovoljenja, uprav‑
na enota, ki ga je izdala, datum izdaje vozniškega dovoljenja
po opravljenem vozniškem izpitu, kategorije motornih vozil, za
katere je bilo vozniško dovoljenje izdano),
– predlagatelja, drugih udeležencev v postopku, pošiljate‑
ljev vlog oziroma prevzemnikov: osebno ime, naslov prebivali‑
šča (stalnega, začasnega), ime in sedež pravne osebe oziroma
samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Posamezne zbirke podatkov lahko vsebujejo tudi dru‑
ge podatke, ki niso osebni, in so potrebni za dosego namena
iz prvega odstavka tega člena.
(5) Osebni in drugi podatki, ki se vpisujejo v zbirke po‑
datkov, se pridobivajo iz podatkov v spisu, lahko pa tudi iz že
obstoječih zbirk podatkov.
(6) Podatke iz evidenc lahko obdelujejo v času pet let po
pravnomočnosti odločbe prekrškovni organi, sodišča, državna
tožilstva, policija, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil,
stranke oziroma drugi udeleženci, ki so na podlagi procesnih
zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posame‑
zni zadevi, ostali uporabniki pa le, če so za uporabo podatkov
pooblaščeni z zakonom.
(7) Dokumentarno gradivo, ki nastaja pri delu organov za
postopek o prekrških v obliki vpisnikov, se hrani trajno. Doku‑
mentarno gradivo, ki nastaja pri delu organov za postopek o
prekrških v obliki določenih pomožnih knjig (seznam odvzetih
predmetov, evidenca zapadle, neplačane globe, sodne takse,
stroškov postopka, odvzete premoženjske koristi in kazni za
kršitev postopka), se hrani pet let. Za hrambo in izločanje doku‑
mentarnega gradiva se do izdaje novega predpisa uporabljajo
določbe Pravilnika o notranjem poslovanju organov za postopek
o prekrških (Uradni list SRS, št. 18/86, 22/86 – popr. in 16/88 ter
Uradni list RS, št. 48/90, 35/98, 17/2000, 7/2001 in 105/2001).
(8) Minister, pristojen za pravosodje, podrobneje predpiše
obliko in vsebino posameznih zbirk podatkov (določenih vpi‑
snikov in pomožnih knjig iz prvega in drugega odstavka tega
člena) pri organih za postopek o prekrških.

oziroma prepoved uporabe vozniškega dovoljenja na ozemlju
Republike Slovenije, se izbrišejo vse do tedaj zbrane kazenske
točke. Iz evidence se izbrišejo tudi vse kazenske točke, izre‑
čene s sodbo oziroma sklepom sodišča ali odločbo prekrškov‑
nega organa, ki so bile za prekršek, storjen v času veljavnosti
vozniškega dovoljenja, izrečene po prenehanju veljavnosti
vozniškega dovoljenja. Izbriše se tudi prenehanje veljavnosti
vozniškega dovoljenja, izrečeno s sodbo ali sklepom sodišča,
ki je bilo vpisano v evidenco po že vpisanem prenehanju ve‑
ljavnosti istega vozniškega dovoljenja. O izbrisanih kazenskih
točkah, izrečenih po posameznih kategorijah motornih vozil, se
obvesti upravna enota, ki je izdala vozniško dovoljenje.
(5) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, izbriše kazenske
točke iz evidence po uradni dolžnosti takoj, ko izve za dejstvo,
ki je podlaga za izbris vseh ali le določenega števila kazenskih
točk. Po izbrisu kazenskih točk se izpisi iz evidence in odločbe,
ki so podlaga za vpis v evidenco, vložijo v zbirko dokumentar‑
nega gradiva. Izpisi in odločbe se hranijo pet let.
(6) Podatki iz evidence se dajejo samo na podlagi pisne
prošnje posameznika, na katerega se podatki nanašajo, če jih
potrebuje za uveljavljanje svojih pravic. Drugim uporabnikom
se podatki iz evidence dajejo na podlagi obrazložene pisne
zahteve, če imajo za uporabo teh podatkov upravičen, na
zakonu utemeljen, interes. Sodiščem, državnim tožilstvom in
policiji se omogoči brezplačni oddaljeni dostop do podatkov v
skupni evidenci kazenskih točk.
(7) Podrobnejša merila o vodenju evidence iz prvega
odstavka tega člena določi minister, pristojen za pravosodje.
Način oddaljenega elektronskega dostopa do evidence ter
tehnične pogoje za uporabo podatkov določi minister, pristojen
za pravosodje, po predhodnem mnenju državnega nadzornega
organa za varstvo osebnih podatkov.

Vodenje skupne evidence kazenskih točk

Splošna določba

207. člen
(1) Pri ministrstvu, pristojnem za pravosodje, se vodi
skupna evidenca o številu izrečenih kazenskih točk za posa‑
mezne storilce prekrškov in pravnomočnih odločbah o prene‑
hanju veljavnosti vozniškega dovoljenja (v nadaljnjem besedilu:
evidenca). Evidenca se vodi zaradi evidentiranja in obdelave
podatkov o storilcih prekrškov, ki so jim bile za prekrške v
cestnem prometu izrečene kazenske točke, in števila izre‑
čenih kazenskih točk, evidentiranja podatkov o tem, katerim
voznikom je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega
dovoljenja oziroma prepoved uporabe vozniškega dovoljenja
na ozemlju Republike Slovenije na podlagi doseženega ali
preseženega z zakonom določenega števila kazenskih točk v
cestnem prometu.
(2) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, je upravljalec
evidence.
(3) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, obvesti pristojno
sodišče o tem, da je storilec prekrška dosegel število kazenskih
točk, zaradi katerega se izreče prenehanje veljavnosti vozni‑
škega dovoljenja.
(4) Kazenske točke v cestnem prometu se izbrišejo iz evi‑
dence po preteku treh let od pravnomočnosti odločbe, s katero
so bile izrečene, če v tem času storilec ne doseže števila ka‑
zenskih točk, zaradi katerega se izreče prenehanje veljavnosti
vozniškega dovoljenja oziroma prepoved uporabe vozniškega
dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije, oziroma če v roku
iz tretjega odstavka 22. člena tega zakona ni bila izdana odloč‑
ba. Z dnem vpisa sodbe oziroma sklepa o prekršku, s katerim
je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja

208. člen
(1) V Republiki Sloveniji so za odločanje o prekrških
pristojna:
– okrajna sodišča kot sodišča za prekrške prve stopnje;
– Višje sodišče v Celju kot sodišče za prekrške druge
stopnje.
(2) V zadevah, za katere je s tem zakonom določena
pristojnost sodišč iz prejšnjega odstavka, sodijo sodniki teh
sodišč.

ČETRTI DEL
Šestnajsto poglavje
PRISTOJNOST IN ORGANIZACIJA SODIŠČ ZA PREKRŠKE

Sodne počitnice
209. člen
V postopkih pred sodišči štejejo kot nujne zadeve, v
katerih sodišča opravljajo naroke in odločajo tudi v času od
15. julija do 15. avgusta (83. člen zakona o sodiščih) zadeve, v
katerih je storilec pridržan, zadeve, v katerih so udeleženi tujci,
zadeve, v katerih je bilo obdolžencu začasno odvzeto vozniško
dovoljenje ali je bilo zaseženo motorno vozilo, zadeve, v katerih
je zaseženo hitro pokvarljivo blago ter zadeve iz 201. člena
tega zakona.
Pristojnost okrajnih sodišč
210. člen
(1) Okrajna sodišča so pristojna:
– za odločanje o prekrških na prvi stopnji;
– za odločanje o zahtevi za sodno varstvo zoper odločbo
o prekršku, ki jo je izdal prekrškovni organ;
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– za odločanje o pritožbah zoper sklepe prekrškovnih
organov;
– za odločanje o predlogu za odpravo ali spremembo
odločbe na predlog prekrškovnega organa;
– za odločanje o začasnem odvzemu in o vrnitvi začasno
odvzetega vozniškega dovoljenja;
– za odločanje o odložitvi in preklicu odložitve izvršitve
prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja;
– za odreditev osebne in hišne preiskave ter zasega in
preiskave elektronskih in z njimi povezanih naprav ter nosilcev
elektronskih podatkov;
– za opravljanje zadev pravne pomoči glede prekrškov;
– za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon.
(2) Okrajna sodišča zagotavljajo dežurstva za obravnava‑
nje primerov iz 108. do 110. člena tega zakona.
(3) Za sodnike, ki opravljajo dežurstvo iz prejšnjega od‑
stavka, se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja so‑
dniško službo, o dežurni preiskovalni službi.
Sodnik posameznik
211. člen
(1) Na okrajnem sodišču vodi postopek in odloča sodnik
posameznik.
(2) Posamezna dejanja v postopku lahko opravlja stro‑
kovni sodelavec.
Pristojnost višjega sodišča
212. člen
Višje sodišče je pristojno:
1. za odločanje o pritožbah zoper odločbe okrajnih sodišč,
izdane po tem zakonu;
2. za odločanje v sporih o pristojnosti med okrajnimi sodi‑
šči v zadevah prekrškov;
3. za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon.
Sestava senatov
213. člen
(1) Višje sodišče odloča v zadevah iz 1. in 2. točke prej‑
šnjega člena tega zakona v senatu, ki ga sestavlja en sodnik
kot predsednik senata, sodnik – poročevalec in sodnik – član
senata.
(2) V zadevah iz 3. točke prejšnjega člena odloča sodnik
posameznik. Če zakon določa, da zadeve opravlja senat, je ta
sestavljen po določbi prejšnjega odstavka.
Posebna pristojnost
214. člen
(1) V postopku o prekršku v primerih kršitev davčnih,
deviznih, carinskih, trošarinskih, drugih finančnih predpisov ter
predpisov s področja integritete in preprečevanja korupcije je
za vse zadeve iz pristojnosti okrajnih sodišč z območja posa‑
meznega okrožnega sodišča izključno krajevno pristojno tisto
okrajno sodišče, ki ima sedež na sedežu okrožnega sodišča.
(2) Okrajno sodišče lahko v skladu z letnim razporedom
dela opravlja obravnave ali druga dejanja v postopku tudi v
krajih izven sedeža sodišča.
(3) Za določitev uklonilnega zapora in izvrševanje globe,
izrečene s sodbo sodišča, je pristojno okrajno sodišče po stal‑
nem ali začasnem prebivališču storilca. Odvzem premoženjske
koristi s plačilom denarnega zneska, redovno globo in stroške
postopka izvrši sodišče, ki je o prekršku odločilo na prvi stopnji.
Če se pristojnost ne da določiti ali če storilec nima stalnega
ali začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, je pristojno
sodišče, ki je o prekršku odločilo na prvi stopnji. Za izvrševanje
sankcij, izrečenih pravnim osebam s sodbo sodišča, je pristojno
sodišče, ki je o prekršku odločilo na prvi stopnji.
(4) Za izdajo sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega
dovoljenja, sklepa o odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti
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vozniškega dovoljenja in sklepa o preklicu odložitve izvrši‑
tve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja je pristojno
okrajno sodišče po stalnem ali začasnem prebivališču storilca.
Za izdajo sklepa o prepovedi uporabe vozniškega dovoljenja
na območju Republike Slovenije je izključno pristojno Okrajno
sodišče v Celju.
(5) Za odločanje o zahtevah za sodno varstvo zoper
odločbe prekrškovnih organov o prekrških s področja varstva
konkurence in s področja javnega naročanja ter za odločanje o
prekrških, pri katerih je predpisana stranska sankcija izločitve
iz postopkov javnega naročanja, je izključno pristojno Okrajno
sodišče v Ljubljani.
(6) Za odločanje v zadevah priznavanja in izvrševanja
odločb sodišč in drugih pristojnih organov v državah članicah
Evropske unije, s katerimi so izrečene denarne sankcije za pre‑
krške ali za druge kršitve predpisov, in za izvrševanje denarnih
in drugih sankcij za prekrške, ki so jih izrekli pristojni organi
v Republiki Sloveniji, v državah članicah Evropske unije, je
izključno pristojno Okrajno sodišče v Celju.
Zakon o prekrških – ZP‑1 (Uradni list RS, št. 7/03)
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
PETI DEL
Sedemnajsto poglavje
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Začetek dela prekrškovnih organov in sodišč
215. člen
(1) Prekrškovni organi in sodišča, ki odločajo o prekrških
po tem zakonu, začnejo z delom v zadevah prekrškov z dnem
začetka uporabe tega zakona.
(2) Z dnem, ko začnejo z delom prekrškovni organi in
sodišča po tem zakonu, prenehajo z delom sodniki za prekrške
in Senat za prekrške Republike Slovenije, organi iz 2. točke pr‑
vega odstavka 258. člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS,
št. 25/83, 36/83 – popr., 42/85, 2/86 – popr., 47/87 in 5/90 ter
Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 73/97 – odločba
US, 87/97, 73/98, 31/2000 in 24/2001) pa nadaljujejo z delom
kot prekrškovni organi.
(3) Do začetka dela prekrškovnih organov in sodišč po
tem zakonu odločajo v zadevah prekrškov organi, ki vodijo
postopek o prekrških po zakonu iz prejšnjega odstavka.
Prevzem zadev
216. člen
(1) Okrajna sodišča po začetku dela v zadevah prekrškov
prevzamejo vse nerešene zadeve dosedanjih sodnikov za pre‑
krške z območja svoje krajevne pristojnosti.
(2) Višja sodišča po začetku dela v zadevah prekrškov
prevzamejo vse nerešene zadeve Senata za prekrške Repu‑
blike Slovenije.
(3) Zadeve iz tega člena se v sodni statistiki izkažejo loče‑
no od ostalih zadev iz pristojnosti okrajnih in višjih sodišč.
(4) Prevzem zadev iz tega člena se opravi po navodilu
ministra, pristojnega za pravosodje.
Mandat in položaj sodnikov
217. člen – upoštevan ZP-1B
(1) Sodniki za prekrške, ki ob začetku dela sodišč v zade‑
vah prekrškov opravljajo trajno sodniško funkcijo v državnem
organu z imenom sodnik za prekrške in izpolnjujejo pogoje po
zakonu, ki ureja sodniško službo, nadaljujejo svoj trajni man‑
dat kot okrajni sodniki na okrajnih sodiščih za območje tistega
sodnega okraja, v katerem ima ta organ sedež.
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(2) Sodniki za prekrške, ki ob začetku dela sodišč v zade‑
vah prekrškov opravljajo trajno sodniško funkcijo v Senatu za
prekrške Republike Slovenije in izpolnjujejo pogoje po zakonu,
ki ureja sodniško službo, nadaljujejo svoj trajni mandat kot višji
sodniki na višjih sodiščih. Na delo na posamezna višja sodišča
jih razporedi sodni svet, pri čemer ustrezno upošteva zlasti šte‑
vilo sistemiziranih in zasedenih mest višjih sodišč, potrebo po
zagotovitvi enakomerne delovne obremenitve sodnikov višjih
sodišč, oddaljenost kraja stalnega prebivališča posameznega
sodnika od sedeža sodišča in njegovo željo za delo na dolo‑
čenem sodišču.
(3) Sodniki za prekrške, ki nadaljujejo z delom na so‑
diščih, ohranijo uvrstitev v plačilne razrede po sklepih sveta
sodnikov za prekrške.
(4) Predstojnikom in namestnikom sodnikov za prekrške
in Senata za prekrške Republike Slovenije preneha funkcija z
začetkom dela sodišč v zadevah prekrškov.
(5) Sodni svet v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona
uskladi sistemizacijo sodniških mest na posameznih sodiščih,
ob začetku dela sodišč v zadevah prekrškov pa sodnike iz pr‑
vega in drugega odstavka tega člena razporedi na sodišča in
jih uvrsti v ustrezne nazive in položaje v skladu s tem zakonom
in zakonom, ki ureja sodišča in sodniško službo. Pri tem upo‑
števa čas opravljanja funkcije sodnika pri državnem organu z
imenom sodnik za prekrške kot čas opravljanja sodniške službe
okrajnega sodnika, čas opravljanja funkcije sodnika Senata za
prekrške Republike Slovenije pa kot čas opravljanja sodniške
službe višjega sodnika.
(6) Sodnikom za prekrške, ki ne izpolnjujejo pogojev za
izvolitev v sodniško funkcijo po zakonu o sodniški službi, so‑
dniška funkcija miruje do izpolnitve pogojev za izvolitev v trajno
sodniško funkcijo po zakonu o sodniški službi.
(7) Sodnike iz prejšnjega odstavka, ki izpolnijo pogoje za
izvolitev v sodniško funkcijo po zakonu o sodniški službi, sodni
svet z dnem izpolnitve teh pogojev razporedi na sodišča in uvr‑
sti v nazive in položaje skladno z določbami prvega, drugega in
petega odstavka 217. člena tega zakona.
(8) Sodnike iz šestega odstavka tega člena se v času mi‑
rovanja sodniške funkcije imenuje v naziv pravosodnega sve‑
tnika v skladu z zakonom, ki ureja sistem javnih uslužbencev,
ter se jim določi najmanj taka plača, kot jim pripada po sklepih
sveta sodnikov za prekrške.
Prevzem delavcev
218. člen
(1) Strokovne, administrativno tehnične in druge delavce,
zaposlene v državnih organih z imenom sodnik za prekrške
in na Senatu za prekrške Republike Slovenije, prevzamejo
v delovno razmerje sodišča kot strokovne sodelavce, sodne
referente, upravno tehnično in drugo sodno osebje. Delavce,
ki vodijo skupno evidenco pravnomočno izrečenih stranskih
kazni, prevzame ministrstvo, pristojno za pravosodje.
(2) Prevzem in razporeditev delavcev iz prejšnjega od‑
stavka se opravi po navodilih ministra, pristojnega za pravo‑
sodje.
Uporaba določb pravilnika o notranjem poslovanju
219. člen
Do sprememb in dopolnitev sodnega reda se za poslova‑
nje sodišč v zadevah prekrškov uporabljajo določbe Pravilnika
o notranjem poslovanju organov za postopek o prekrških (Ura‑
dni list SRS, št. 18/86, 22/86 – popr. in 16/88 ter Uradni list RS,
št. 48/90, 35/98, 17/2000, 7/2001 in 105/2001).
Prevzem sredstev in arhivov
220. člen
(1) Poslovne prostore, opremo, finančna in druga sred‑
stva, ki so ob začetku dela sodišč v zadevah prekrškov v upo‑
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rabi državnih organov z imenom sodnik za prekrške oziroma
Senat za prekrške Republike Slovenije, prevzamejo v uporabo
okrajna sodišča oziroma višja sodišča.
(2) Arhive sodnikov za prekrške prevzamejo okrajna so‑
dišča, arhive Senata za prekrške Republike Slovenije pa višja
sodišča.
(3) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, od Senata za
prekrške Republike Slovenije prevzame skupno evidenco prav‑
nomočno izrečenih stranskih kazni.
(4) Arhive Sveta sodnikov za prekrške prevzame Sodni
svet, razen zadev iz pristojnosti personalnih svetov, ki jih pre‑
vzamejo pristojni personalni sveti sodišč splošne pristojnosti.
(5) Prevzem se opravi po navodilu ministra, pristojnega
za pravosodje.
Izdaja predpisov
221. člen
(1) Vlada izda predpis iz tretjega odstavka 49. člena tega
zakona v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(2) Ministri v skladu s svojimi pristojnostmi po predpisih,
ki urejajo delovna področja ministrstev, v šestih mesecih po
uveljavitvi tega zakona izdajo podzakonske akte, s katerimi za
posamezna področja določijo pooblaščene uradne osebe pre‑
krškovnih organov, če niso že določene z zakonom ali podza‑
konskim aktom po drugem odstavku 49. člena tega zakona.
(3) Minister, pristojen za pravosodje, izda podzakon‑
ske akte iz tretjega odstavka 203. člena, drugega odstavka
204. člena, četrtega odstavka 216. člena, drugega odstavka
218. člena in petega odstavka 220. člena tega zakona v šestih
mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(4) Sodišča v treh mesecih po začetku dela v zadevah
prekrškov v sodelovanju s pristojnimi državnimi organi, nosilci
javnih pooblastil in organi samoupravnih lokalnih skupnosti
oblikujejo seznam nalog iz šestega odstavka 19. člena tega
zakona.
Dokončanje postopkov o prekrških
222. člen – upoštevan ZP-1A
(1) Postopki o prekrških, ki do začetka uporabe tega zako‑
na še niso bili pravnomočno končani, se dokončajo in izrečene
sankcije izvršijo po dosedanjih predpisih.
(2) Pravnomočno izrečene sankcije, ki do začetka upora‑
be tega zakona še niso bile izvršene, se izvršijo po dosedanjih
predpisih.
(3) Za izvrševanje zapora, s katerim je bila nadomeščena
v postopku o prekršku izrečena denarna kazen, se smiselno
uporabljajo določbe zakona o izvrševanju kazenskih sankcij o
izvrševanju kazni zapora.
Uskladitev določb, s katerimi so določeni prekrški
223. člen – upoštevan ZP-1A
(1) Predpise, s katerimi so določeni prekrški, pa niso v
skladu s tem zakonom, je treba v treh letih po uveljavitvi tega
zakona uskladiti s tem zakonom.
(2) Do uskladitve predpisov iz prvega odstavka tega člena
se uporabljajo sankcije iz teh predpisov. Predpisane denar‑
ne kazni veljajo kot predpisane globe, varstveni ukrepi pa
kot stranske sankcije iste vrste, stranska kazen prenehanje
veljavnosti vozniškega dovoljenja velja kot stranska sankcija
kazenskih točk v cestnem prometu s prenehanjem veljavnosti
vozniškega dovoljenja, ki jo je mogoče izreči do števila 18,
oziroma voznikom začetnikom do števila 7.
(3) Do uskladitve zakonov, ki urejajo varnost cestnega
prometa, proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami, orož‑
je in prekrške zoper javni red in mir, z določbami tega zakona,
se glede izrekanja kazni zapora uporabljajo določbe zakona iz
drugega odstavka 215. člena tega zakona, za izvršitev kazni
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zapora pa določbe zakona o izvrševanju kazenskih sankcij o
izvrševanju kazni zapora.
(Opomba: Določba je razveljavljena, kolikor je mogoče na njeni
podlagi izreči kazen zapora – odločba Ustavnega sodišča RS,
št. U‑I‑69/06‑16, Uradni list RS, št. 139/06)
(4) Od dneva uveljavitve tega zakona se, razen za prekr‑
ške iz prejšnjega odstavka, ne more izreči kazen zapora. Če
odločba o prekršku, s katero je bila izrečena kazen zapora, ki
se po tem zakonu ne more izreči, do dneva uveljavitve tega za‑
kona še ni postala pravnomočna, oziroma se izrečena kazen še
ni izvršila, se izvrši s spremembo v denarno kazen s smiselno
uporabo določb zakona iz drugega odstavka 215. člena tega
zakona o načinu spremembe denarne kazni v zapor.
(5) Do uskladitve predpisov o deviznih in carinskih pre‑
krških z določbami tega zakona so za te prekrške, ne glede
na določbo drugega odstavka 52. člena tega zakona, pristojni
prekrškovni organi v hitrem postopku, razen če gre za posto‑
pek proti mladoletnikom. Glede višine izrečene globe ne velja
omejitev iz četrtega odstavka 52. člena tega zakona.
Prenehanje veljavnosti in uporaba zakonov
224. člen – upoštevan ZP-1A
(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati:
– Zakon o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83
– popr., 42/85, 2/86 – popr., 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS,
št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 73/97 – odločba US, 87/97,
73/98, 31/2000 in 24/2001),
– Zakon o začasni ureditvi organizacije in pristojnosti ob‑
činskih sodnikov za prekrške in občinskih javnih pravobranilcev
(Uradni list RS, št. 82/94 in 20/97 – ZDPra) v delu, ki se nanaša
na sodnike za prekrške.
(2) Določbe zakonov iz prejšnjega odstavka se upora‑
bljajo do začetka uporabe tega zakona, če ta zakon ne določa
drugače.
Uveljavitev in začetek uporabe zakona
225. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2005.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških – ZP‑1A (Uradni list RS, št. 86/04) vsebuje naslednjo
končno določbo:
7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja
2005.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških – ZP‑1B (Uradni list RS, št. 44/05) vsebuje naslednjo
prehodno in končno določbo:
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
(1) Pravosodni svetniki iz osmega odstavka 217. člena
zakona morajo v roku dveh let od uveljavitve tega zakona opra‑
viti pravniški državni izpit, razen, če jim na dan uveljavitve tega
zakona do izpolnitve minimalnih pogojev za pridobitev pravice
do starostne pokojnine manjka manj kot pet let delovne dobe.
(2) Pravosodne svetnike se razporedi na delo na okrajnih
sodiščih za območje tistega sodnega okraja, v katerem je imel
sedež državni organ z imenom sodnik za prekrške, pri katerem
so do začetka dela sodišč v zadevah prekrškov opravljali svojo
sodniško funkcijo.

Uradni list Republike Slovenije
7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških – ZP‑1C (Uradni list RS, št. 40/06 in 51/06 – popravek)
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
55. člen
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na euro, se začnejo
uporabljati z dnem začetka uporabe eura kot denarne enote
Republike Slovenije.
V določbah predpisov, s katerimi se določajo prekrški,
ki začnejo veljati in se uporabljati po uveljavitvi tega zakona,
vendar še pred začetkom uporabe eura kot denarne enote
Republike Slovenije, se globe določijo v tolarskih zneskih po
dosedanjih predpisih.
Globe, določene v tolarjih v skladu s prejšnjim odstav‑
kom, se izrekajo do začetka uporabe eura kot denarne enote
Republike Slovenije.
56. člen
V določbah predpisov, s katerimi se določajo prekrški,
ki se začnejo uporabljati po uvedbi eura kot denarne enote
Republike Slovenije, se globe določajo v eurih.
57. člen
Način spremembe glob, določenih v tolarjih, v globe, do‑
ločene v eurih, v predpisih, ki veljajo in se uporabljajo na dan
začetka uporabe eura kot denarne enote Republike Slovenije,
se določi s posebnim zakonom.
58. člen
V primerih iz drugega odstavka 66. člena Zakona o prekr‑
ških (Uradni list RS, št. 55/05 – uradno prečiščeno besedilo) je
do začetka uporabe eura kot denarne enote Republike Slove‑
nije dovoljena pritožba glede odvzema premoženjske koristi, če
premoženjska korist, ki se vzame, presega 100.000 tolarjev.
59. člen
O prekrških, storjenih do uveljavitve tega zakona, odloča‑
jo organi, ki so pristojni za odločanje o prekrških po dosedanjih
predpisih.
Do uskladitve predpisov, ki urejajo varnost cestnega pro‑
meta, s tem zakonom, se stranske sankcije kazenskih točk v
cestnem prometu izrečejo v številu, v katerem so predpisane,
če pa so predpisane v razponu, se izreče najnižje število
predpisanih kazenskih točk. Glede števila kazenskih točk, do
katerega se kazenske točke izrečejo v hitrem postopku, ne
velja omejitev iz prvega odstavka 235. člena Zakona o varnosti
cestnega prometa (Uradni list RS, št. 97/05 – uradno prečišče‑
no besedilo, 67/05 – odločba US in 108/05), če s tem zakonom
ni določeno drugače.
Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehajo uporabljati
posamezne določbe zakonov, s katerimi so določeni prekrški,
v delu, v katerem je v skladu z določbami 52. člena Zakona o
prekrških urejena pristojnost za odločanje o prekrških drugače,
kot to določa 16. člen tega zakona.
60. člen
Minister, pristojen za pravosodje, uskladi predpise iz
tretjega odstavka 203. člena, drugega odstavka 204. člena,
sedmega odstavka 206. člena in sedmega odstavka 207. čle‑
na Zakona o prekrških s tem zakonom v šestih mesecih po
uveljavitvi tega zakona.

Uradni list Republike Slovenije
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61. člen
Določbe 31., 38., 39. in 44. člena tega zakona se začnejo
uporabljati z dnem začetka uporabe eura kot denarne enote
Republike Slovenije.

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

62. člen
Ta zakon začne veljati petinštirideseti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških – ZP‑1G (Uradni list RS, št. 9/11) vsebuje naslednje
prehodne in končno določbo:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških – ZP‑1D (Uradni list RS, št. 115/06) vsebuje naslednji
prehodno in končno določbo:

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
Minister, pristojen za pravosodje, izda predpis iz četrtega
odstavka 204.a člena zakona v šestih mesecih po uveljavitvi
tega zakona.
9. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških – ZP‑1E (Uradni list RS, št. 17/08 in 21/08 – popravek)
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
45. člen
Določbe 16., 34. in 35. člena tega zakona se začnejo v
delih, ki se nanašajo na sodno takso, uporabljati 1. januarja
2009, do tedaj pa se glede povprečnine uporabljajo dosedanji
predpisi.
V postopkih z zahtevo za sodno varstvo zoper odločbe o
prekrških s področja varstva konkurence, ki so bile izdane do
uveljavitve tega zakona, odloča sodišče, ki je pristojno za odlo‑
čanje o zahtevi za sodno varstvo po dosedanjih predpisih.
Odločbe sodišča, ki so bile do uveljavitve tega zakona
izdane na podlagi drugega odstavka 65. člena zakona ali v
rednem sodnem postopku, vroča sodišče ob smiselni uporabi
določb zakona, ki ureja splošni upravni postopek, in jih izvrši po
dosedanjih predpisih. Odločbe sodišča, ki so bile do uveljavitve
tega zakona izdane na podlagi prvega in četrtega odstavka
65. člena zakona, pa do tedaj še niso bile vročene, vroča pre‑
krškovni organ po določbah zakona, ki ureja splošni upravni
postopek, in jih tudi izvrši.
Določbe 33. člena tega zakona se ne uporabljajo za ugo‑
vor zoper sodbo, izdano v skrajšanem postopku do uveljavitve
tega zakona.
46. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških – ZP‑1F (Uradni list RS, št. 108/09) vsebuje naslednjo
prehodno in končno določbo:
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
17. člen
O prekrških, ki so bili storjeni pred uveljavitvijo tega zako‑
na, odločajo organi, ki so bili pristojni za odločanje o prekrških
po dosedanjih predpisih.

Uporaba spremenjenih in dopolnjenih določb
52. člen
(1) Določbe novega devetega odstavka 22. člena ter no‑
vih 202.d do 202.f člena zakona se uporabljajo za storilce, ki jim
bo sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja izdan
od 1. oktobra 2011 dalje. Do začetka uporabe teh določb se
uporabljajo določbe tretjega stavka šestega odstavka 26. člena,
tretjega odstavka 27. člena, petega odstavka 202. in četrtega
odstavka 214. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07
– uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 21/08 – popr., 76/08 –
ZIKS‑1C, 108/09, 109/09 – odločba Ustavnega sodišča RS in
45/10 – ZIntPK, v nadaljnjem besedilu: Zakon o prekrških).
(2) Določbe novih 113.a do 113.e člena zakona se upora‑
bljajo za prekrške, storjene od 1. oktobra 2011 dalje.
(3) Določbe novega 25.a člena in nove tretje alineje dru‑
gega odstavka 52. člena zakona se uporabljajo za prekrške,
storjene po uveljavitvi tega zakona.
(4) Določbe novih 171.a do 171.č člena zakona se upo‑
rabljajo za zadeve, v katerih odločba prekrškovnega organa o
prekršku še ni bila izbrisana iz evidence.
(5) Določba novega šestega odstavka 214. člena zakona
se uporablja v zadevah, v katerih do dneva uveljavitve tega
zakona, še ni bil vložen predlog za izvrševanje denarnih in
drugih sankcij za prekrške, ki so jih izrekli pristojni organi v
Republiki Sloveniji.
(6) Kolikor v prejšnjih določbah tega člena ni drugače do‑
ločeno, se pred uveljavitvijo tega zakona začeti postopki nada‑
ljujejo in končajo po dosedanjih določbah Zakona o prekrških.
Prevzem zadev
53. člen
(1) Višje sodišče v Celju prevzame v reševanje vse ne‑
rešene zadeve prekrškov Višjega sodišča v Ljubljani, Višjega
sodišča v Mariboru in Višjega sodišča v Kopru.
(2) Prevzete zadeve iz prejšnjega odstavka tega člena se
v sodni statistiki izkažejo ločeno od ostalih zadev.
Položaj višjih sodnikov
54. člen
(1) Višji sodniki, ki opravljajo sodniško funkcijo v zadevah
prekrškov na višjih sodiščih v Ljubljani, Kopru in Mariboru se
premestijo na Višje sodišče v Celju po določbah zakona, ki
ureja sodniško službo in se razporedijo k reševanju zadev
prekrškov na tem sodišču.
(2) Sodni svet uskladi sistemizacijo sodniških mest z do‑
ločbo prejšnjega odstavka tega člena. Uvrstitev višjih sodnikov
iz prejšnjega odstavka tega člena v plačne razrede ostane
nespremenjena, razen v primeru sodniškega napredovanja.
Položaj javnih uslužbencev višjih sodišč
55. člen
(1) Javni uslužbenci, ki so razporejeni izključno na zade‑
ve prekrškov pri Višjem sodišču v Ljubljani, Višjem sodišču v
Mariboru in Višjem sodišču v Kopru, glede na delovne potrebe
ostanejo v delovnem razmerju pri navedenih višjih sodiščih ali
pa jih v delovno razmerje prevzame Višje sodišče v Celju.
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(2) Če glede javnih uslužbencev iz prejšnjega odstavka
tega člena ni dogovora med predsedniki višjih sodišč, odloči o
njihovem delovnem razmerju predsednik Vrhovnega sodišča
Republike Slovenije.
Prevzem sredstev in arhivov
56. člen
(1) Višje sodišče v Celju, oddelek za prekrške, v uporabo
prevzame:
– opremo, finančna in druga sredstva, ki so potrebna za
odločanje v zadevah prekrškov in so ob uveljavitvi tega zakona
v uporabi oddelkov za prekrške pri Višjem sodišču v Ljubljani,
Višjem sodišču v Mariboru in Višjem sodišču v Kopru,
– arhive oddelkov za prekrške višjih sodišč iz prejšnje
alineje.
(2) Prevzem sredstev in arhivov se opravi po navodilih
ministra, pristojnega za pravosodje, ki ga izda po predhodnem
mnenju predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.
Prenehanje uporabe zakona
57. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se za zadeve iz šestega
odstavka 214. člena zakona prenehajo uporabljati drugi, tretji
in četrti odstavek 77. člena Zakona o sodelovanju v kazenskih
zadevah z državami članicami Evropske unije (Uradni list RS,
št. 102/07).
Razveljavitev zakona
58. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati drugi
odstavek 128. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij
(Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08
in 40/09).
Izdaja podzakonskih aktov
59. člen
(1) Predpis iz 42. in 45. člena tega zakona izda minister,
pristojen za pravosodje, po predhodnem mnenju državnega
nadzornega organa za varstvo osebnih podatkov v treh me‑
secih po izpolnitvi tehničnih pogojev za izvedbo oddaljenega
elektronskega dostopa do podatkov.
(2) Izpolnitev pogojev iz prejšnjega odstavka tega člena
minister ugotovi z odredbo, ki se objavi v Uradnem listu Repu‑
blike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
(3) Navodila iz drugega odstavka 56. člena tega zakona
izda minister za pravosodje, po predhodnem mnenju Vrhovnega
sodišča Republike Slovenije najpozneje do 30. junija 2013.
Obvestilo storilcem prekrškov v cestnem prometu
60. člen
(1) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, največ sedem dni
pred 1. oktobrom 2011 objavi v sredstvih javnega obveščanja
splošno obvestilo, s katerim seznani vse storilce prekrškov,
ki bodo imeli na dan 1. oktobra 2011 pravnomočno izrečenih
najmanj 4 in največ 17 kazenskih točk, o možnosti, pogojih in
postopku izbrisa kazenskih točk na podlagi opravljenih zdra‑
vstvenih pregledov in udeležbe v programih dodatnega uspo‑
sabljanja za varno vožnjo po določbah zakona o voznikih.
(2) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, ponovi objavo iz
prejšnjega odstavka tega člena v roku največ sedmih dni po
1. oktobru 2011.
Odložitev uporabe
61. člen
(1) Določbe novega devetega in novega desetega od‑
stavka 22. člena, novih 113.a do 113.e člena ter novih 202.d do
202.f člena zakona se začnejo uporabljati 1. oktobra 2011.
(2) Vozniško dovoljenje, ki je bilo začasno odvzeto zaradi
prekrška, za katerega je predpisano tolikšno število kazenskih
točk, ki ima za posledico prenehanje veljavnosti vozniškega
dovoljenja oziroma prepoved uporabe vozniškega dovoljenja
in je bil storjen v obdobju od 1. julija 2011 do 30. septembra
2011, se vrne storilcu po preteku 24 ur od odvzema. Če imetnik
ne prevzame začasno odvzetega vozniškega dovoljenja v treh
dneh od dne, ko mu je bilo odvzeto, se vozniško dovoljenje
pošlje upravni enoti, na območju katere ima imetnik stalno ali
začasno prebivališče. Če tega v Republiki Sloveniji nima, se
pošlje upravni enoti, na območju katere je imel zadnje prijavlje‑
no stalno ali začasno prebivališče.
(3) Določba novega desetega odstavka 202. člena zako‑
na se začne uporabljati 1. januarja 2012.
(4) Spremenjene določbe prvega odstavka 83., prvega od‑
stavka 208., 212. in prvega odstavka 213. člena zakona ter 53. do
56. člena tega zakona se začnejo uporabljati 1. januarja 2014.
Uveljavitev zakona
62. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
1377.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 1. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za zasluge pri uresničevanju suverenosti Republike
Slovenije ter njenega ugleda in napredka ter za vsestransko
podporo pri krepitvi odnosov in razumevanju med narodoma
Republik Slovenije in Avstrije
podeljujem
RED ZA IZREDNE ZASLUGE
Njegovi ekscelenci predsedniku Republike Avstrije
dr. Heinzu FISCHERJU.
Št. 094-06-16/2011-1
Ljubljana, dne 15. aprila 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Št.

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

Za izvrševanje 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno bese‑
dilo, 107/09 – odl. US, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10 in
107/10) ter na podlagi 3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev
v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06,
36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08,
123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10
in 10/11) izdaja ministrica za javno upravo

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja
javne uprave v plačne razrede znotraj razponov
plačnih razredov
1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s podro‑
čja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih ra‑
zredov (Uradni list RS, št. 106/05, 20/06, 39/06, 79/06, 132/06,
47/07, 60/07, 17/09, 67/09, 93/09, 16/10, 104/10 in 11/11) se
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v drugem odstavku 2. člena tabela »Tip osebe javnega prava:
ministrstvo (generalni direktorat), Razpon plačnega razreda:
56–57« črtata vrstici:
»
21113 Direktorat
B017103 Generalni direktor 57
za ekonomske
direktorata MIN
odnose z tujino
21113 Direktorat za turizem B017103 Generalni direktor 57
direktorata MIN
«.
Za vrstico:
»
21113 Direktorat
za podjetništvo
in konkurenčnost

B017103 Generalni direktor 57
direktorata MIN
«.

se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
21113 Direktorat za turizem B017103 Generalni direktor 57
in internacionaliza‑
direktorata MIN
cijo
«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 0100-292/2011/7
Ljubljana, dne 14. aprila 2011
EVA 2011-3111-0019
Irma Pavlinič Krebs l.r.
Ministrica
za javno upravo

MINISTRSTVA
1378.

29 / 18. 4. 2011 /

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
1379.

Sklep o imenovanju državnih tožilcev na
položaj svetnikov

Na podlagi petega odstavka 23. člena Zakona o držav‑
nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 64/94 – 86/10) je Državnoto‑
žilski svet sprejel

SKLEP
o imenovanju državnih tožilcev
na položaj svetnikov
– Draga Fariča, okrožnega državnega tožilca na Okro‑
žnem državnem tožilstvu v Murski Soboti na položaj okrožnega
državnega tožilca svetnika od 12. 11. 2010 dalje.
Št. Dts 27/2011
Barbara Brezigar l.r.
Generalna državna tožilka RS
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OBČINE
BREZOVICA
1380.

Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spre‑
meni.

Sklep o pripravi Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja urejanja
VS 10/7-1 Brezovica

4. člen
(roki za pripravo akta in posameznih faz)
Faza

Nosilec

Rok

Sklep o pripravi
OPPN

župan

april 2011

Priprava osnutka
OPPN

načrtovalec

april 2011

SKLEP
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega
načrta za del območja urejanja VS 10/7-1
Brezovica

Smernice nosilcev
urejanja prostora

občina

junij 2011

1. člen

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načr‑
tovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09); v nadaljnjem
besedilu: ZPNačrt) in 30. člena Statuta Občine Brezovica (Ura‑
dni list RS, št. 104/09) je župan Občine Brezovica dne 6. 4.
2011 sprejel

(namen)
S sklepom se pričnejo postopki za pripravo in sprejem
Občinskega prostorskega načrta za del območja z oznako ob‑
močja urejanja VS 10/7‑1 Brezovica (v nadaljevanju: OPPN).
Opredeli se vsebina in obseg izdelave OPPN.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Predmet izdelave OPPN je določitev izvedbenih urbani‑
stičnih pogojev za gradnjo dveh stanovanjskih objektov. Ob‑
močje urejanja z oznako VS 10/7‑1 Brezovica je po namenski
rabi prostora opredeljeno kot območje za stanovanjsko rabo.
Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana
občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 (Uradni list
SRS, št. 11/86, in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94) in
družbenega plana Občine Ljubljana Vič – Rudnik za obdobje
1986–1990 (Uradni list SRS, št. 34/86, 10/87, 14/89, in Uradni
list RS, št. 40/92, 73/98, 81/04, 82/05, 70/09) je potrebno za
območje urejanja z oznako VS 10/7‑1 pripraviti občinski po‑
drobni prostorski načrt.
Razlog za sprejem OPPN je težnja k realizaciji razvojnih
potreb in ciljev, izraženih in opredeljenih v planskih dokumentih
občine ter pobuda investitorja.
Z OPPN se podrobneje načrtuje umestitev načrtovane
ureditve v prostor z vso potrebno uskladitvijo prometne, ener‑
getske, komunalne in druge infrastrukture, s prikazom vplivov in
povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji, z rešitvami
in ukrepi za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne
dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin ter z rešitvami in
ukrepi za obrambo in za varstvo pred naravnimi in drugimi ne‑
srečami. Podlaga za izdelavo OPPN so strokovne podlage.
3. člen
(območje)
Območje VS 10/7‑1 Brezovica se nahaja južno od stare
železniške povezave Brezovica–Vrhnika (na območju Komari‑
ja). Obravnavano območje je obdano z javno potjo (Debevčeva
pot) na severni strani, strjenim naseljem na zahodni strani
in kmetijskimi površinami ob železniški progi na jugovzhodni
strani.
Območje OPPN z oznako VS 10/7‑1 je opredeljeno in
prikazano v kartografskem delu dolgoročnega plana občine
in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Ob‑
čine Brezovica (Uradni list SRS, št. 11/86, in Uradni list RS,
št. 23/91, 71/93, 62/94, 73/98, 81/04, 82/05, 70/09) in obsega
del zemljiške parcele 594/1, k.o. Brezovica, šifra k.o. 1724.
Površina dela območja za katerega je predvidena izdelava
OPPN znaša cca 820 m2.

Priprava dopolnjene‑ načrtovalec
ga osnutka OPPN

julij 2011

Sodelovanje javnosti občina

september 2011

Priprava predloga
OPPN

načrtovalec, občina

oktober 2011

Mnenja nosilcev
urejanja prostora

občina

november 2011

Sprejem OPPN

občina

december 2011

Roki so predvideni in je dopustno, da se tekom postopka
spremenijo.
5. člen
(pristojni nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki podajo
smernice za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega
akta ter mnenja k predlogu so:
1. MOP, Sektor za CPVO, Dunajska c. 48, Ljubljana (od‑
ločba o potrebnosti izvedbe CPVO)
2. MOP, ARSO, Sektor za varstvo okolja, Vojkova cesta
1b, 1000 Ljubljana
3. MOP, ARSO, Sektor za vodno območje Donave, Voj‑
kova 1b, Ljubljana
4. Zavod za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva c.
10, Ljubljana
5. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
Maistrova 10, Ljubljana
6. Elektro Ljubljana, DE Ljubljana okolica, Slovenska c.
58, Ljubljana
7. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše‑
vanje, Vojkova 61, Ljubljana
8. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, Vojkova 61, Ljubljana
9. JP VO‑KA, Vodovodna 90, 1000 Ljubljana
10. Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ul. 70, Lju‑
bljana
11. Telekom Slovenije d.d., TK omrežje zahod, Stegne
19, 1547 Ljubljana
12. Slovenske železnice, d.o.o., področje za nepremični‑
ne, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana
13. Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, Brezovica.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno
vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v
prvem odstavku tega člena, se njihove smernice pridobijo v
postopku.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Pripravljavec OPPN je Občina Brezovica. Naročnik OPPN
je dolžan skleniti pogodbo s strokovno usposobljenim načrto‑
valcem za izdelavo OPPN.
Finančna sredstva za izdelavo OPPN nosi investitor.

Uradni list Republike Slovenije
7. člen
(objava)
Sklep o začetku priprave OPPN se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Objavi se tudi na spletni strani Občine Brezovica.
Št. 89/2011-si
Brezovica, dne 6. aprila 2011
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

HRPELJE - KOZINA
1381.

Statut Občine Hrpelje - Kozina

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10) je Občinski svet Občine Hrpelje ‑ Kozina na 4. redni seji
dne 17. 3. 2011 sprejel

STATUT
Občine Hrpelje - Kozina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Hrpelje ‑ Kozina je samoupravna lokalna sku‑
pnost, ustanovljena z zakonom na območju naslednjih naselij:
Artviže, Brezovica, Bač pri Materiji, Brezovo Brdo, Beka, Gradi‑
šče pri Materiji, Gradišica, Golac, Hrpelje, Hotična, Javorje, Ko‑
zina, Krvavi Potok, Klanec pri Kozini, Kovčice, Mihele, Materija,
Markovščina, Mrše, Nasirec, Ostrovica, Odolina, Obrov, Ocizla,
Orehek pri Materiji, Povžane, Poljane pri Podgradu, Prešnica,
Petrinje, Rodik, Ritomeče, Rožice, Slope, Skadanščina, Slivje,
Tublje pri Hrpeljah, Tatre, Velike Loče in Vrhpolje.
Sedež občine je v Hrpeljah, Reška cesta 14, 6240 Ko‑
zina.
Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedo‑
vati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.
Občino predstavlja in zastopa župan.
Območje, ime in sedež občine se lahko spremenijo z
zakonom, po postopku, ki ga določa zakon.
Območja in imena naselij v občini se v skladu z zakonom
spremenijo z občinskim odlokom.
2. člen
Na območju Občine Hrpelje ‑ Kozina so kot ožji deli ob‑
čine ustanovljene krajevne skupnosti. Naloge, organizacija in
delovanje ter pravni status krajevnih skupnosti Občine Hrpelje
‑ Kozina so določeni s tem statutom in odlokom občine.
Imena in območja ožjih delov občine so:
1. Krajevna skupnost Artviže s sedežem na Artvižah, ki
zajema naselji Artviže in Ostrovica,
2. Krajevna skupnost Brezovica s sedežem v Brezovici, ki
zajema naselje Brezovica,
3. Krajevna skupnost Gradišče pri Materiji s sedežem v
Gradišču pri Materiji, ki zajema naselje Gradišče pri Materiji,
4. Krajevna skupnost Hrpelje, s sedežem v Hrpeljah, ki
zajema naselja Hrpelje, Slope in Tublje pri Hrpeljah,
5. Krajevna skupnost Kozina s sedežem na Kozini, ki
zajema naselje Kozina,
6. Krajevna skupnost Krvavi Potok s sedežem v Krvavem
Potoku, ki zajema naselja Krvavi Potok, Mihele in Nasirec,
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7. Krajevna skupnost Materija s sedežem v Materiji, ki
zajema naselja Bač pri Materiji, Gradišica, Materija, Odolina,
Povžane, Rožice in Skadanščina,
8. Krajevna skupnost Obrov s sedežem v Obrovu, ki za‑
jema naselja Brezovo Brdo, Golac, Javorje, Obrov in Poljane
pri Podgradu,
9. Krajevna skupnost Ocizla, s sedežen v Ocizli, ki zajema
naselji Beka in Ocizla,
10. Krajevna skupnost Prešnica s sedežem v Prešnici, ki
zajema naselje Prešnica,
11. Krajevna skupnost Rodik s sedežem v Rodiku, ki
zajema naselje Rodik,
12. Krajevna skupnost Slivje s sedežem v Slivju, ki zaje‑
ma naselja Hotična, Kovčice, Markovščina, Mrše, Orehek pri
Materiji, Ritomeče, Slivje in Velike Loče,
13. Krajevna skupnost Tatre s sedežem na Tatrah, ki
zajema naselje Tatre,
14. Krajevna skupnost Vrhpolje s sedežem v Vrhpoljah, ki
zajema naselje Vrhpolje,
15. Krajevna skupnost Klanec pri Kozini, s sedežem v Klan‑
cu pri Kozini, ki zajema naselji Klanec pri Kozini in Petrinje.
3. člen
Občina Hrpelje ‑ Kozina (v nadaljnjem besedilu: občina)
v okviru ustave in zakona samostojno ureja in opravlja naloge,
določene v 21. členu Zakona o lokalni samoupravi, ter naloge,
določene s splošnimi akti občine na podlagi zakona.
Občine lahko opravljajo posamezne naloge iz državne
pristojnosti, če država za to zagotovi potrebna sredstva.
4. člen
Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališče,
so občani.
Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah preko svetov,
sestavljenih iz članov, ki jih volijo svobodno in tajno na podlagi
neposredne, enake in splošne volilne pravice, in preko drugih
organov v skladu s tem statutom.
Občani sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih zadev
tudi na zborih občanov, z referendumom in preko ljudske ini‑
ciative.
Na osnovi odločitve organov občine se lahko v posa‑
mezne oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki imajo v občini
začasno prebivališče, in osebe, ki so lastniki zemljišč in drugih
nepremičnin na območju občine.
5. člen
Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s sose‑
dnjimi in drugimi občinami, širšimi lokalnimi skupnostmi in dr‑
žavo. Občina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi drugih
držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.
Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prosto‑
voljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen ustanavlja zve‑
ze, združuje sredstva, ustanavlja skupne organe ter organe
skupne občinske uprave, javne sklade, javne zavode in javna
podjetja.
Občine se zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne
samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja sku‑
pnih interesov združujejo v združenja.
6. člen
Občina Hrpelje ‑ Kozina ima grb, zastavo in praznik, kate‑
rih oblika, vsebina in uporaba se določijo z odlokom.
Občina ima žig, ki je okrogle oblike. Žig ima v zunanjem
krogu na zgornji polovici napis: OBČINA HRPELJE ‑ KOZINA,
v spodnji polovici pa naziv organa občine: Občinski svet; Žu‑
pan; Nadzorni odbor; Občinska uprava; Civilna zaščita; Volilna
komisija. V sredini žiga je grb občine.
Velikost, uporabo in hrambo žiga občine določi župan s
sklepom.
Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zaslužnim
občanom, organizacijam in drugim občinska priznanja in nagra‑
de, v skladu s posebnim odlokom.

Stran

3936 /

Št.

29 / 18. 4. 2011

Uradni list Republike Slovenije

II. NALOGE OBČINE

– sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi ter
drugimi pristojnimi organi in institucijami,
– lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade
ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov.
8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejav‑
nost ter razvoj športa in rekreacije, tako da:
– omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za kul‑
turno dediščino na svojem območju,
– določa občinski program športa, kulture in sociale,
– zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost,
– z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
– sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti
občine.
9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred
hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge
dejavnosti varstva okolja, tako da:
– izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi
predpisi s področja varstva okolja,
– spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pristoj‑
nosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja,
– sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zagota‑
vlja varstvo okolja,
– sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obve‑
šča o ugotovljenih nepravilnostih,
– z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.
10. Upravlja, gradi in vzdržuje:
– občinske ceste,
– površine za pešce in kolesarje,
– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
– javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne
površine ter
– zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih
cestah in ureja promet v občini.
11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v prime‑
ru elementarnih in drugih nesreč, tako da v skladu z merili in
normativi:
– organizira reševalno pomoč pri požarih,
– organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje
za primere elementarnih in drugih nesreč,
– zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in
izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesre‑
čami,
– zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih
in drugih naravnih nesreč,
– sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in
štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,
– opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni
varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.
12. Ureja javni red v občini, tako da:
– sprejema programe varnosti,
– določa prekrške in globe za prekrške, s katerimi se
kršijo predpisi občine,
– organizira občinsko redarstvo,
– opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občin‑
skih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje
pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,
– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.

7. člen
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega po‑
mena (izvirne naloge), določene z zakonom in tem statutom,
zlasti pa:
1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena,
tako da:
– sprejema statut in druge splošne akte občine,
– sprejema proračun in zaključni račun občine,
– načrtuje prostorski razvoj in sprejema prostorske akte,
– sprejema programe razvoja občine.
2. Upravlja občinsko premoženje, tako da:
– ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premo‑
ženjem,
– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
– sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in
premičnin,
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vre‑
dnost svojega premoženja.
3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine, tako
da:
– spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,
– sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo
razvoj gospodarstva v občini,
– pospešuje gospodarski razvoj,
– sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov
in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri razreše‑
vanju gospodarskih problemov,
– z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje razvoj
gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjektov.
4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za pove‑
čanje najemnega socialnega sklada stanovanj, tako da:
– v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objek‑
tov,
– sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski pro‑
gram občine,
– spremlja in analizira stanje na stanovanjskem področju
občine,
– spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini
ter se vključuje v stanovanjski trg,
– gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja
objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,
– v skladu s predpisi občanom omogoča najemanje kre‑
ditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj.
5. Skrbi za lokalne javne službe, tako da:
– zagotavlja izvajanje obveznih in izbirnih lokalnih javnih
služb v skladu z zakonom,
– nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
– gradi in vzdržuje komunalno infrastrukturo.
6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno‑izobraževalno in zdra‑
vstveno dejavnost, tako da:
– ustanovi vzgojno izobraževalni zavod (javna osnovna
šola in javni vrtec) in zdravstveni zavod ter v skladu z zakonom
zagotavlja pogoje za njegovo delovanje,
– v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja sred‑
stva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih možnosti
omogoča izvajanje nadstandardnih programov,
– sodeluje z vzgojno‑izobraževalnim zavodom in zdra‑
vstvenim zavodom,
– z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno izobraževalno
dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,
– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je po‑
membno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih pre‑
bivalcev.
7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega
varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogro‑
žene, invalide in ostarele, tako da:
– spremlja stanje na tem področju,
– pristojnim organom in institucijam predlaga določene
ukrepe na tem področju,

8. člen
V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja
tudi naloge, ki se nanašajo na:
– ugotavljanje javnega interesa za uresničevanje predku‑
pnih pravic občine v skladu z zakonom in v primeru razlastitve
nepremičnin za potrebe občine,
– določanje namembnosti prostora,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogo‑
jev za njihovo uporabo,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov
v sodelovanju s pristojnimi institucijami,
– urejanje drugih lokalnih zadev javnega pomena.
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9. člen
Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične naloge
za svoje potrebe.
Občina obdeluje podatke, ki jih potrebuje za opravljanje
nalog iz svoje pristojnosti in jih pridobi v skladu z zakonom.

Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpogleda
v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov občine o
njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih, če izkažejo
pravni interes.

III. ORGANI OBČINE

14. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah
v okviru pravic in dolžnosti občine.
Občinski svet šteje 13 članov.
Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta.
Mandat članov občinskega sveta se začne s potekom
mandata prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve
seje novo izvoljenega občinskega sveta, če ni z zakonom
drugače določeno.
Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrje‑
nih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta.
Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan najka‑
sneje v 20 dneh po izvolitvi članov občinskega sveta, če je za
izvolitev župana potreben drug krog volitev, pa najkasneje v
10 dneh po drugem krogu volitev.

1. Skupne določbe
10. člen
Organi občine so:
– občinski svet,
– župan in
– nadzorni odbor občine.
Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski organ,
ki v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter
splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov
ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.
Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in
naloge določa zakon.
Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma čla‑
nov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in tem
statutom.
Člani občinskega sveta, župan in podžupani so občinski
funkcionarji.
11. člen
Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom,
statutom in splošnimi akti občine opravlja upravne, strokovne,
pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagota‑
vljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.
Občinska uprava odloča o upravnih stvareh iz občinske
pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja inšpekcijske naloge in
naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora.
Občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska in
administrativna opravila za občinske organe in organe ožjih
delov občin.
Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župa‑
na, z odlokom, s katerim določi njihovo notranjo organizacijo
in delovno področje.
Občinsko upravo lahko sestavljajo organi občinske upra‑
ve oziroma notranje organizacijske enote.
Občinsko upravo vodi direktor, usmerja in nadzoruje pa
jo župan.
12. člen
Če ni v zakonu ali tem statutu drugače določeno, lahko
organi občine, ki delajo na sejah, sprejemajo odločitve, če je
na seji navzoča večina članov organa občine.
13. člen
Delo organov občine je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu
občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavljanjem splo‑
šnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in predstavnikov
sredstev javnega obveščanja na javnih sejah občinskih orga‑
nov ter z vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga
za odločanje občinskih organov. Javnosti niso dostopni doku‑
menti in gradivo sveta in drugih organov občine, ki so skladno
z zakonom zaupne narave.
Splošni akti občine se objavijo v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov, ra‑
zloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine,
pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, do‑
kumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z za‑
konom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma
druge javne ali zasebnopravne osebe zaupne narave oziroma
državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakoni, ta statut
in poslovnik občinskega sveta.

2. Občinski svet

15. člen
Volitve članov občinskega sveta so neposredne in se
opravijo na podlagi splošne in enake volilne pravice s tajnim
glasovanjem v skladu z zakonom.
Občinski svet se voli po proporcionalnem volilnem sis‑
temu.
O oblikovanju volilnih enot za volitve članov občinskega
sveta odloči občinski svet z odlokom.
16. člen
Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občin‑
skega sveta, odloke in druge splošne akte občine ter sprejema
mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki zadevajo
koristi občine.
V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:
– sprejema proračun občine in zaključni račun,
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja ob‑
čine,
– sprejme odlok o notranji organizaciji in delovnem podro‑
čju občinske uprave na predlog župana,
– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja
skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševa‑
nje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
– odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne pri‑
stojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski
organ,
– nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave
glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
– potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja
predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
– imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nad‑
zornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega
odbora,
– imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občin‑
skega sveta,
– določi, kateri izmed članov občinskega sveta bo za‑
časno opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha
mandat in ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal njego‑
vo funkcijo, ali če je razrešen,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja,
če z zakonom, s statutom občine ali z odlokom ni določeno
drugače,
– daje obvezno razlago odlokov in drugih splošnih aktov,
ki jih sprejema občinski svet,
– odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
– razpisuje referendum,
– s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino
sejnine članov občinskega sveta in plačila za opravljanje nalog
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članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih ime‑
nuje, merila za sejnine članov svetov krajevnih skupnosti, za
določitev plače direktorjev javnih podjetij in predstavnikov usta‑
novitelja v njihovih organih,
– določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja
lokalnih javnih služb,
– ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge
pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
– imenuje in razrešuje člane organov občine, ustanovlje‑
nih na podlagi zakona,
– določi organizacijo in način izvajanja varstva pred na‑
ravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega
sestavni del je tudi program varstva pred požari,
– sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva
pred požari,
– določi organizacijo občinskega sveta ter način njegove‑
ga delovanja v vojni,
– sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi ne‑
srečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot javna
služba,
– lahko sprejme akt, v katerem glede na potrebe gostov
in značilnosti ter potrebe kraja določi podrobnejša merila za
določitev obratovalnega časa,
– v okviru kadrovskega načrta določa število in vrste de‑
lovnih mest za določen čas v kabinetu župana,
– odloča o drugih zadevah, ki jih določata zakon in ta
statut.
17. člen
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepo‑
klicno.
Funkcija člana občinskega sveta in podžupana ni zdru‑
žljiva s funkcijo župana, člana nadzornega odbora kot tudi ne
z delom v občinski upravi ali službi ožjega dela občine ter z
drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.
Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana,
opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana
hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja man‑
data župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne opravlja
funkcije člana občinskega sveta.
18. člen
Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi sejo
občinskega sveta, nima pa pravice glasovanja.
Funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občinskega
sveta in podžupana, članstvom v nadzornem odboru in z de‑
lom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako
določa zakon.
Za vodenje sej občinskega sveta lahko župan pooblasti
podžupana ali drugega člana občinskega sveta. Če je župan
odsoten ali zadržan, vodi sejo podžupan.
Če ima občina več podžupanov, nadomešča župana tisti
podžupan, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši
podžupan.
Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, podžupan ozi‑
roma pooblaščeni član občinskega sveta ne more voditi že
sklicane seje, jo brez posebnega pooblastila vodi najstarejši
član občinskega sveta.
Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določ‑
bami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede
na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih sklicati
najmanj štirikrat letno. Podžupan lahko opravi sklic seje le na
podlagi posamičnega pooblastila župana.
Župan mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva
najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora biti v
petnajstih dneh po tem, ko je bila podana pisna zahteva za sklic
seje, ki je vsebovala predlog dnevnega reda in nujno potrebno
gradivo oziroma utemeljeno zahtevo občinski upravi za pripravo
gradiva. Župan mora dati na dnevni red seje predlagane točke.
Predlagan dnevni red pa lahko dopolni še z novimi točkami.
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Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku sedmih dni
po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinskega
sveta, ki so zahtevo podali. Župan in občinska uprava so dolžni
zagotoviti pogoje za vodenje in izvedbo seje.
19. člen
Strokovno pripravo gradiv, organizacijsko in administrativ‑
no delo za potrebe občinskega sveta ter pomoč pri pripravi in
vodenju sej občinskega sveta ter njegovih komisij in odborov
zagotavlja občinska uprava.
20. člen
Občinski svet dela in odloča na sejah.
Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.
Vsak član občinskega sveta lahko občinskemu svetu pre‑
dlaga v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti,
razen proračuna in zaključnega računa proračuna ter drugih
aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da
jih sprejme občinski svet na predlog župana.
Župan mora predloge komisij in odborov občinskega sve‑
ta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega odstavka
dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je določeno v
poslovniku občinskega sveta.
O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na za‑
četku seje.
Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena točka
za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih postavljajo člani
sveta. Vprašanja morajo biti postavljena v pisni obliki in pre‑
brana občinskemu svetu. Odgovor na vprašanja mora župan z
občinsko upravo podati najkasneje do sklica naslednje seje.
Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo županu,
podžupanom, članom občinskega sveta, predsedniku nadzor‑
nega odbora občine in direktorju občinske uprave. O sklicu seje
občinskega sveta se obvesti javna občila. Sklic se objavi tudi
na spletni strani občine.
Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki ko‑
misij in odborov občinskega sveta ter direktor občinske uprave
so se dolžni udeležiti seje občinskega sveta in odgovarjati
na vprašanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo
vprašanja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področja
dela.
21. člen
Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča veči‑
na njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve z večino
opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa
drugačno večino.
Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem.
Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zakonom ali
če tako sklene občinski svet.
Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih
organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se
določijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotre‑
tjinsko večino navzočih članov.
Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občinska
uprava.
Župan in direktor občinske uprave o izvrševanju odločitev
občinskega sveta poročata občinskemu svetu najmanj enkrat
letno.
22. člen
Seje občinskega sveta so javne. Seja ali del seje občin‑
skega sveta poteka brez navzočnosti javnosti, če občinski svet
obravnava gradivo, ki vsebuje tajne podatke oziroma druge
podatke, ki so varovani na podlagi zakona.
Občinski svet lahko na predlog župana oziroma predse‑
dujočega ali delovnega telesa sklene, da bo seja ali del seje
potekal brez navzočnosti javnosti, tudi če ne obravnava gradi‑
va, ki vsebuje podatke iz prejšnjega odstavka, če je utemeljeno
pričakovati, da bodo v razpravi sprožena vprašanja v zvezi s
temi podatki.
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Občinski svet lahko sklene, da se o seji izda uradno ob‑
vestilo za javnost.
Uradno obvestilo se izda zlasti o sejah in delih sej občin‑
skega sveta, ki so potekali brez navzočnosti javnosti.
Besedilo uradnega obvestila določi občinski svet oziroma
po njegovem pooblastilu župan.
23. člen
Predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta
ureja zakon.
Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko ob‑
činski svet na podlagi poročila komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali zakonski razlogi za
prenehanje mandata, razen v primeru odstopa.
Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat
z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu. Župan mora
občinski svet in občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu
člana občinskega sveta v roku osmih dni od prejema pisne
odstopne izjave.
Če župan v roku iz prejšnjega odstavka ne obvesti ob‑
činskega sveta in občinske volilne komisije, lahko občinski
funkcionar, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od poteka
roka iz prejšnjega odstavka vloži tožbo na upravno sodišče.
Upravno sodišče o tožbi iz tega odstavka in tožbi iz drugega
odstavka tega člena odloči meritorno v 30 dneh. O morebitni
pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh. Enako sodno varstvo
lahko uveljavlja tudi kandidat za člana občinskega sveta, ki bi
bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je
mandat prenehal, predstavnik kandidature oziroma predstavnik
liste kandidatov za člane občinskega sveta, s katere bi bil ta
kandidat izvoljen.
Ugotovitveni sklep iz drugega odstavka tega člena sprej‑
me občinski svet na prvi seji po nastanku razlogov iz drugega
odstavka tega člena.
Izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana
občinskega sveta določa zakon.
2.1 Odbori in komisije občinskega sveta
24. člen
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, voli‑
tve in imenovanja.
Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in odbo‑
rov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa.
Organizacijo in delovno področje stalnih delovnih teles
občinskega sveta določa poslovnik občinskega sveta.
Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s skle‑
pom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov
ter opravi imenovanje.
25. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
ima 5 članov, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih članov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
opravlja zlasti naslednje naloge:
– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa
občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet,
– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma
predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,
– obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski
svet,
– izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkci‑
onarjev.
26. člen
Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– odbor za proračun in finance,
– odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih
dejavnosti,
– odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske
javne službe,
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– odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z ne‑
premičninami,
– odbor za obmejno sodelovanje, za povezovanje v re‑
gijo ali širšo lokalno skupnost ter za sodelovanje s krajevnimi
skupnostmi,
– odbor za turizem,
– odbor za mladino,
– statutarno pravna komisija.
Odbori in komisija štejejo 5 članov, razen odbora za turi‑
zem in odbora za mladino, ki štejeta 7 članov. Delovno področje
posameznega delovnega telesa občinskega sveta se določi s
poslovnikom občinskega sveta.
27. člen
Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed
svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov.
Predlog kandidatov za člane pripravi komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član občin‑
skega sveta kot predsednik.
Prvo sejo delovnega telesa skliče župan.
Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni zdru‑
žljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v
občinski upravi.
28. člen
Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega
delovnega področja, določenega s poslovnikom občinskega
sveta, obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in
dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.
Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna
ter drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine dolo‑
čeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.
29. člen
Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega
člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo v
celoti na predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta.
Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles občinskega
sveta pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in ime‑
novanja do prve naslednje seje občinskega sveta.
3. Župan
30. člen
Župana volijo volivci, ki imajo v občini stalno prebivališče,
na neposrednih in tajnih volitvah.
Volitve župana se opravijo v skladu z zakonom.
Mandatna doba župana traja štiri leta.
Za začetek in trajanje mandatne dobe župana se smiselno
uporablja določba četrtega odstavka 14. člena tega statuta.
Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet na
svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na podlagi
poročila občinske volilne komisije o izidu glasovanja za župana
odloči o morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov
kandidatur za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo.
Kadar občinski svet pritožbi iz prejšnjega stavka ugodi, do
dokončne odločitve o izvolitvi župana opravlja tekoče naloge iz
pristojnosti župana najstarejši član občinskega sveta.
Župan svojo funkcijo opravlja nepoklicno. Župan se lahko
odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi obve‑
sti komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
31. člen
Župan predstavlja in zastopa občino.
Poleg tega župan predvsem:
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine
in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti
občinskega sveta,
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– izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe
za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega pro‑
računa,
– skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odlo‑
čitev občinskega sveta,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja
ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine, če zakon ali
predpis občine ne določa drugače,
– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov
občine,
– predlaga ustanovitev organov občinske uprave in nji‑
hovega delovnega področja, naloge in notranjo organizacijo
občinske uprave, določa sistemizacijo delovnih mest v občinski
upravi, odloča o imenovanju javnih uslužbencev v nazive, o
sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter
odloča o drugih pravicah in obveznostih javnih uslužbencev iz
delovnega razmerja,
– imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave in vodjo
organa skupne občinske uprave, skupaj z drugimi župani občin
ustanoviteljic,
– usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov
skupne občinske uprave,
– opravlja druge naloge, ki jih določata zakon in ta statut.
32. člen
Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če
meni, da je neustaven ali nezakonit, in občinskemu svetu
predlaga, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri
čemer mora navesti razloge za zadržanje.
Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt
objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za
oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.
Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če
meni, da je nezakonita ali v nasprotju s statutom ali drugim
splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu svetu, da o
njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora na‑
vesti razloge za zadržanje.
Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta župan
opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odločitve. Če
občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko župan
začne postopek pri upravnem sodišču.
Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki
je z zakonom prenesena v opravljanje občini, župan pristojno
ministrstvo opozori na nezakonitost oziroma neprimernost take
odločitve.
33. člen
Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju
zaščite in reševanja, predvsem pa:
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,
– imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter
poverjenike za civilno zaščito,
– sprejme načrt zaščite in reševanja,
– vodi zaščito, reševanje in pomoč,
– določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma
naloge zaščite, reševanja in pomoči, in organizacije, ki morajo
izdelati načrte zaščite in reševanja,
– ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v
naravnem okolju na območju občine,
– sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski
svet ne more sestati,
– v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogrože‑
nih in prizadetih prebivalcev,
– predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov
na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti in materialno
dolžnost.
34. člen
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu
ogroženo življenje in premoženje občanov, a se občinski svet
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ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne
nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu svetu
takoj, ko se ta lahko sestane.
35. člen
Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina naj‑
manj enega podžupana in ne več kot dva. Podžupane izmed
članov občinskega sveta imenuje in razrešuje župan.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu in opravlja
posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan
pooblasti.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odso‑
tnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan
tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere
ga župan pooblasti.
Podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata
župana začasno opravlja funkcijo župana.
Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima pravice gla‑
sovati o odločitvah občinskega sveta.
V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da
bo funkcijo opravljal poklicno.
36. člen
Kadar nastopijo razlogi, da niti župan niti katerikoli od
podžupanov ne more opravljati svoje funkcije, župana nadome‑
šča član občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi,
pa najstarejši član občinskega sveta.
V času nadomeščanja član občinskega sveta opravlja
tekoče naloge iz pristojnosti župana.
37. člen
Če je tako določeno v zakonu ali drugem predpisu, lahko
tudi župan imenuje komisije in druge strokovne organe občine.
Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa kot
strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posameznih
zadev iz svoje pristojnosti.
38. člen
Predčasno prenehanje mandata župana je določeno z
zakonom.
Županu preneha mandat z dnem, ko občinski svet na
podlagi pisne izjave oziroma predloga komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi
za prenehanje mandata, razen v primeru odstopa.
Če župan odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko o
svojem odstopu pisno obvesti občinski svet in občinsko volilno
komisijo.
Ugotovitveni sklep iz drugega odstavka tega člena sprej‑
me občinski svet na prvi seji po nastanku razlogov za prene‑
hanje mandata župana, ki jih določa zakon.
Občinski svet posreduje ugotovitveni sklep predsedniku
občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat več kot
šest mesecev pred potekom mandatne dobe, občinska volilna
komisija razpiše nadomestne volitve.
Podžupanu preneha mandat s prenehanjem mandata
člana občinskega sveta.
Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan
razreši, in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu pred‑
časno prenehal mandat. Prenehanje mandata podžupana za‑
radi razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na njegov
mandat člana občinskega sveta.
4. Nadzorni odbor
39. člen
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne
porabe v občini.
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pri‑
stojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem
občine,
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– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev
občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračun‑
skih sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja za‑
konitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske
uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih pod‑
jetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občin‑
skega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi
sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in
gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.
40. člen
Nadzorni odbor ima 5 članov. Člane nadzornega odbora
imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh po
svoji prvi seji. Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj
VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno‑računo‑
vodskega ali pravnega področja. Kandidate za člane nadzor‑
nega odbora občine predlaga občinskemu svetu komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Član nadzornega odbora ne more biti član občinskega
sveta, župan, podžupan, član sveta krajevnih skupnosti, direk‑
tor občinske uprave, javni uslužbenec občinske uprave ter član
poslovodstva javnega zavoda, javnega podjetja in občinskega
sklada ter drugih organizacij, ki so uporabniki občinskih prora‑
čunskih sredstev.
Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve
oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega sveta,
ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev člana
nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi za predča‑
sno prenehanje mandata člana občinskega sveta.
Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega
odbora.
41. člen
Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju skli‑
če župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji
navzoča večina članov.
Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika
nadzornega odbora. Predsednik predstavlja nadzorni odbor ter
sklicuje in vodi njegove seje.
Nadzorni odbor dela in sprejema odločitve na seji, na
kateri je navzoča večina članov nadzornega odbora, z večino
glasov navzočih članov.
Sedež nadzornega odbora je na sedežu občine. Nadzorni
odbor za seje uporablja prostore občine.
42. člen
Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki
vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega načrta, ki
ju v mesecu decembru koledarskega leta predloži županu.
Nadzorni odbor mora vsako proračunsko leto izvesti nad‑
zor nad zaključnim računom proračuna občine, v okviru progra‑
ma dela pa predvsem izvaja nadzor:
– finančnih načrtov in zaključnih računov krajevnih sku‑
pnosti,
– finančnih načrtov in zaključnih računov uporabnikov pro‑
računskih sredstev (javnih zavodov, javnih podjetij in drugih),
– poleg zadev iz letnega programa dela mora nadzorni
odbor obravnavati zadeve, ki jih s sklepom predlaga občinski
svet ali župan.
Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora, samo če
je tak nadzor določen v nadzornem programu. Če nadzorni od‑
bor želi izvesti nadzor, ki ni vključen v nadzorni program, mora
najprej dopolniti nadzorni program. Dopolnitev nadzornega pro‑
grama posreduje županu in občinskemu svetu. Enako velja za
spremembo nadzornega programa. Dopolnitev in sprememba
nadzornega programa morata biti obrazložena.
Nadzorni odbor mora posredovati letno poročilo o svojem
delu županu in občinskemu svetu do konca meseca januarja
koledarskega leta za preteklo leto.
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Nadzorni odbor mora sodelovati z županom in občinskim
svetom ter drugimi organi občine in njenih ožjih delov, organi
uporabnikov občinskih proračunskih sredstev in drugimi ose‑
bami.
Predsednik ali od njega pooblaščen član nadzornega
odbora se mora udeležiti seje občinskega sveta, ko obravnava
predlog proračuna in druge zadeve, za katere nadzorni odbor
oceni, da so pomembne za njegovo delo.
43. člen
Nadzorni odbor preverja finančno poslovanje uporabnikov
proračunskih sredstev (javnih podjetij, javnih zavodov in drugih)
na podlagi preverjanj poslovnih poročil in zaključnih računov ter
sklenjenih pogodb med občino in uporabnikom proračunskih
sredstev in po potrebi druge pridobljene dokumentacije.
V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe
dolžni nadzornemu odboru predložiti vso potrebno dokumen‑
tacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve
in dajati pojasnila.
44. člen
Nadzorni odbor izloči člana nadzornega odbora iz nadzo‑
ra in odločanja na seji v primeru, da so podane okoliščine, ki
vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.
Šteje se, da so okoliščine iz prejšnjega odstavka po‑
dane, če:
– je odgovorna oseba, zakoniti zastopnik, prokurist ali po‑
oblaščenec nadzorovane osebe s članom nadzornega odbora
v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega
četrtega kolena ali če je z njo v zakonski ali izvenzakonski
skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je
zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost prenehala,
– je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, po‑
svojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika,
prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe,
– če je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval
v postopku, ki je predmet nadzora.
Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi nad‑
zorovana oseba in sam član nadzornega odbora. Zahtevo za iz‑
ločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno
navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O
izločitvi odloči nadzorni odbor z večino glasov vseh članov.
45. člen
Za posamezen nadzor je zadolžen član nadzornega od‑
bora, ki je določen v nadzornem programu (v nadaljevanju:
nadzornik). Nadzornik pripravi osnutek poročila o nadzoru in
ga posreduje predsedniku nadzornega odbora. Osnutek po‑
ročila o nadzoru mora vsebovati enake sestavine kot poročilo
o nadzoru.
Predsednik nadzornega odbora lahko v roku treh dni
poda pripombe na osnutek poročila o nadzoru. Če pripomb
nadzornik ne upošteva, predsednik nadzornega odbora pošlje
osnutek poročila o nadzoru, skupaj s pripombami, ostalim čla‑
nom nadzornega odbora in skliče sejo najpozneje v roku 8 dni
od posredovanega osnutka poročila o nadzoru.
Osnutek poročila obravnava nadzorni odbor na seji. Vsak
član se mora o osnutku poročila izjaviti, na koncu izjavo poda
še predsednik nadzornega odbora. Po podanih izjavah nadzor‑
ni odbor sprejme osnutek poročila o nadzoru.
Če osnutek poročila o nadzoru ni sprejet, je nadzorni
odbor dolžan sprejeti usmeritve za njegovo spremembo ali
dopolnitev. Usmeritve mora upoštevati nadzornik in osnutek
poročila o nadzoru dopolniti.
Osnutek poročila o nadzoru podpiše predsednik nadzor‑
nega odbora.
46. člen
Nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi osnutek poročila
o nadzoru najpozneje v roku osem dni po sprejemu. Nadzo‑
rovana oseba ima pravico v roku petnajstih dni od prejema
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osnutka poročila o nadzoru odgovoriti na posamezne navedbe
(odzivno poročilo). Odzivno poročilo vsebuje mnenja, pripom‑
be in pojasnila nadzorovanega organa za vsako posamezno
ugotovitev iz osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo kršitve
predpisov. Če nadzorovani organ razpolaga z listinskimi dokazi,
jih priloži odzivnemu poročilu.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka nadzorni odbor
sprejme poročilo o nadzoru, ki ga pošlje nadzorovani osebi,
občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu
sodišču in pristojnemu ministrstvu.
47. člen
Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine v
skladu z zakonom in pravilnikom o obveznih sestavinah poro‑
čila nadzornega odbora občine.
V ugotovitvah se navede popolno in verodostojno de‑
jansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v nadzoru in na katerem
temeljijo ocene, mnenje, priporočila oziroma predlogi.
Z ocenami nadzorni odbor presodi, kateri predpisi so bili
kršeni (pravilnost poslovanja) in/ali je bilo poslovanje nadzoro‑
vane osebe smotrno glede na uporabljena sodila v nadzoru.
V mnenju se izrazi, ali je bilo poslovanje nadzorovane
osebe pravilno in/ali smotrno.
Nepravilno poslovanje je takrat, ko je nadzorovana ose‑
ba poslovala v nasprotju s predpisi, proračunom in drugimi
akti (pogodbo, kolektivno pogodbo in drugimi splošnimi ter
posamičnimi akti), ki bi jih morala upoštevati pri svojem po‑
slovanju.
Nesmotrno poslovanje je negospodarno in/ali neučinko‑
vito in/ali neuspešno.
Negospodarno poslovanje je tisto poslovanje, ko bi nad‑
zorovana oseba enake učinke lahko dosegla pri manjših stro‑
ških.
Neučinkovito poslovanje je tisto, ko bi lahko nadzorovana
oseba pri enakih stroških dosegla večje učinke.
Neuspešno poslovanje je tisto, ko se niso uresničili cilji
poslovanja nadzorovane osebe.
Priporočila vsebujejo predloge za izboljšanje pravilnosti
poslovanja oziroma smotrnosti (za gospodarnejšo, učinkovitej‑
šo in uspešnejšo porabo sredstev javnih financ). S priporočili
oziroma predlogi nadzorni odbor praviloma svetuje, kako nad‑
zorovana oseba izboljša poslovanje, tako da nakaže le poti za
izboljšanje.
48. člen
Če je nadzorni odbor ugotovil hujše kršitve predpisov ali
nepravilnosti pri poslovanju občine, kot so opredeljene v po‑
slovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v petnajstih
dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in
računsko sodišče.
V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja ute‑
meljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba
storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve
posredovati pristojnemu organu pregona.
49. člen
Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporoči‑
la in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan in organi
porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati
poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi
upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora.
Župan je dolžan vabiti predsednika nadzornega odbora
na seje občinskega sveta ter ga obveščati o pomembnejših
ugotovitvah iz pristojnosti občinskega sveta, ki se nanašajo na
pravilnost in smotrnost poslovanja občine ali finančno poslova‑
nje pravnih oseb javnega prava, ki jih je ustanovila občina.
50. člen
Nadzorni odbor mora županu in občinskemu svetu pre‑
dložiti pisno letno poročilo o delu in porabi sredstev in najmanj
enkrat na leto poročati o svojem delu ter ju seznaniti s po‑
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membnimi ugotovitvami s področja svojega dela in predlagati
rešitve za izboljšanje poslovanja.
51. člen
Delo nadzornega odbora je javno.
Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih članov
odloči, da se javnost dela omeji ali izključi, če to zahtevajo
razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki
vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpi‑
som ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zaseb‑
no pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali
uradna tajnost.
Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih članov
odloči, da se iz letnega poročila o njegovem delu in posame‑
znega poročila o nadzoru, ki se javno objavi, izločijo podatki,
če so podani razlogi, ki jih zakon, ki ureja dostop do informacij
javnega značaja, določa kot razloge, zaradi katerih je mogoče
zavrniti zahtevo za informacijo javnega značaja.
Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve javno‑
sti dela nadzornega odbora določa poslovnik.
Za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora je
pristojen predsednik nadzornega odbora oziroma oseba, ki jo
on pooblasti.
52. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega
odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
Župan določi javnega uslužbenca v občinski upravi, ki
pomaga pri pripravi in vodenju sej ter pisanju in odpravi zapi‑
snikov in drugih pisanj nadzornega odbora, arhiviranju gradiva,
sprejemanju in urejanju pošte ter za opravljanje drugih opravil,
potrebnih za nemotena administrativna tehnična dela nadzor‑
nega odbora.
Nadzornemu odboru lahko strokovno pomoč nudijo javni
uslužbenci, zaposleni v občinski upravi, ali zunanji strokovnjaki,
notranji revizorji in drugi. Za posamezne posebne strokovne
naloge nadzora lahko poda izvid in mnenje izvedenec, ki ga na
predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet.
53. člen
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v
občinskem proračunu na posebni proračunski postavki, na pod‑
lagi letnega programa dela in finančnega načrta nadzornega
odbora. Za porabo sredstev župan določi skrbnika.
54. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do
plačila za opravljanje dela v skladu s splošnim aktom občinske‑
ga sveta, ki določa plače občinskih funkcionarjev ter sejnine
in nagrade članov delovnih teles, občinskih organov, svetov
krajevnih skupnosti ter povračila stroškov občine. Izvedencu in
drugim strokovnjakom pripada plačilo, ki se določi s podjemno
pogodbo ali avtorsko pogodbo, ki jo sklene župan. Za delo
izvedenca se plačilo določi na podlagi pravilnika o tarifi za
sodne izvedence.
55. člen
Nadzorni odbor podrobneje uredi svoje delo s poslovni‑
kom, ki ga sprejme z večino glasov svojih članov.
5. Občinska uprava
56. člen
Notranjo organizacijo in delovno področje občinske upra‑
ve določi občinski svet na predlog župana z odlokom.
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan.
57. člen
Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da se z
drugo občino ali z drugimi občinami ustanovi skupna občinska
uprava.

Uradni list Republike Slovenije
Organizacija in delo skupne občinske uprave se določita
z odlokom o ustanovitvi, ki ga na skupen predlog županov
sprejmejo občinski sveti občin.
58. člen
Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posame‑
znikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v upravnih
zadevah v upravnem postopku.
Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih zadevah iz
lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.
O upravnih zadevah iz občinske pristojnosti odloča na
prvi stopnji občinska uprava in na drugi stopnji župan, če ni za
posamezne primere z zakonom drugače določeno. O pritožbah
zoper odločbe organa skupne občinske uprave odloča župan
občine, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, če zakon
ne določa drugače.
59. člen
Posamične upravne akte iz pristojnosti občinske uprave
podpisuje direktor občinske uprave.
Direktor občinske uprave lahko pooblasti drugo osebo,
zaposleno v občinski upravi, za odločanje v upravnih zadevah
iz določene vrste zadev, če izpolnjuje zakonske pogoje za od‑
ločanje v upravnih zadevah, za opravljanje posameznih dejanj
v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje
v upravnih zadevah.
Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih
zadevah iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom
drugače določeno.
60. člen
Direktor občinske uprave skrbi in je odgovoren za do‑
sledno izvajanje Zakona o splošnem upravnem postopku in
drugih predpisov o upravnem postopku ter zagotavlja upravno
poslovanje v skladu z uredbo vlade.
61. člen
O upravnih zadevah iz občinske izvirne pristojnosti lahko
odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje
teh zadev in izpolnjuje pogoje v skladu z zakonom in podza‑
konskimi akti.
62. člen
O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti
občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je
dopusten upravni spor.
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz dr‑
žavne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča
državni organ, določen z zakonom.
63. člen
O izločitvi zaposlenega v občinski upravi odloča direktor
občinske uprave.
O izločitvi direktorja občinske uprave ali župana odloča
občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.
6. Drugi organi občine
64. člen
Organizacijo, delovno področje in sestavo organov, ki
jih mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo
naloge občine na posameznih področjih javne uprave, določi
župan oziroma občinski svet na podlagi zakona, s sklepom o
ustanovitvi in imenovanju članov posameznega organa.
65. člen
Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki iz‑
vajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in drugih sil
za zaščito, reševanje in pomoč, v skladu s sprejetimi načrti.
Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje delo
odgovorni županu.
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IV. OŽJI DELI OBČINE
66. člen
Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb obča‑
nov na območju posameznih naselij so v občini kot ožji deli
občine ustanovljene krajevne skupnosti: Artviže, Brezovica,
Gradišče pri Materiji, Hrpelje, Klanec pri Kozini, Kozina, Krvavi
Potok, Materija, Obrov, Ocizla, Prešnica, Rodik, Slivje, Tatre
in Vrhpolje.
Krajevne skupnosti so del občine v teritorialnem, funkcio‑
nalnem, organizacijskem, premoženjsko‑finančnem in pravnem
smislu.
Pobudo za ustanovitev nove krajevne skupnosti, nje‑
no ukinitev ali spremembo njenega območja lahko da zbor
občanov krajevne skupnosti ali 10 odstotkov volivcev s tega
območja po postopku in na način, ki je določen s tem statutom
za ljudsko iniciativo.
Krajevne skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni njihovo
območje občinski svet s statutom po poprej ugotovljeni volji
prebivalcev o imenu in območju skupnosti. Volja prebivalcev
se ugotovi na zborih občanov, ki jih skliče župan za območje,
na katerem naj bi se ustanovila skupnost.
Sprememba statuta, s katero se ukine krajevna skupnost
oziroma spremeni njeno območje, lahko začne veljati šele po
izteku mandata sveta krajevne skupnosti.
Krajevna skupnost ima žig pravokotne oblike, v katerem je
napis: OBČINA HRPELJE ‑ KOZINA, KRAJEVNA SKUPNOST
in ime krajevne skupnosti.
67. člen
Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev
v občini, in sicer:
– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih pro‑
gramov občine na področju javne infrastrukture na svojem
območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in
investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in pri nad‑
zoru nad opravljenimi deli,
– sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in
zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij la‑
stnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih
odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
– dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocve‑
tličenje, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri
tem sodelujejo,
– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna
signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti
ipd.),
– predlagajo programe javnih del,
– sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah pro‑
storskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje
njihove skupnosti,
– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih
in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu
občine,
– dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kme‑
tijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih
proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kme‑
tijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo
do spremembe režima vodnih virov,
– seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potre‑
bami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in
varstva okolja,
– sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih
prireditev,
– spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem
obveščajo štab za civilno zaščito in po potrebi prebivalstvo ter
sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,
– dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravlja‑
nju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na uporabo
za opravljanje njihovih nalog,
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– občinskemu svetu dajejo mnenje v zvezi z obratovalnim
časom gostinskih obratov.
68. člen
Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz pristojnosti obči‑
ne, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti. Krajevne
skupnosti Občine Hrpelje ‑ Kozina praviloma samostojno:
– skrbijo za urejenost pokopališč in organizirajo pogreb‑
no službo na krajevno običajni način, če z odlokom občine ni
drugače določeno,
– skrbijo za pluženje in odvoz snega,
– skrbijo za vzdrževanje krajevnih cest,
– skrbijo za vaške vodovode,
– upravljajo z lastnim premoženjem ali s premoženjem
občine, ki jim je dano v uporabo,
– pripravljajo in izvajajo projekte v okviru celostnega ra‑
zvoja podeželja in obnove vasi na svojem območju,
– pospešujejo kulturne, športne in druge društvene de‑
javnosti na svojem območju ter organizirajo kulturne, športne
in druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih prireditvah,
kadar je organizator občina.
Podrobneje se naloge krajevnih skupnosti opredelijo z
odlokom.
69. člen
Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v okvi‑
ru nalog, ki jih opravlja samostojno, v skladu s tem statutom.
Krajevna skupnost ne more biti delodajalec.
Skupnost iz prejšnjega odstavka nastopa v pravnem pro‑
metu v svojem imenu in za svoj račun.
Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem
svojim premoženjem in sredstvi, s katerimi razpolaga. Občina
odgovarja za obveznosti krajevne skupnosti subsidiarno.
70. člen
Organ krajevne skupnosti je svet, ki ga izvolijo krajani s
stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti. Način
izvolitve članov sveta določa zakon.
Član sveta skupnosti ne more biti župan, podžupan, javni
uslužbenec v občinski upravi in javni uslužbenec v službi ož‑
jega dela občine.
Število članov sveta določi občinski svet z odlokom, s ka‑
terim določi volilne enote za volitve v svet krajevne skupnosti.
Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše župan.
Mandat članov sveta krajevne skupnosti se začne in kon‑
ča istočasno kot mandat članov občinskega sveta.
71. člen
Prvo sejo sveta krajevne skupnosti skliče dosedanji pred‑
sednik sveta krajevne skupnosti najkasneje dvajset dni po
izvolitvi krajevne skupnosti. Svet je konstituiran, ko so potrjeni
mandati več kot polovici njegovih članov. Za potrditev manda‑
tov in konstituiranje sveta se uporabljajo določbe statuta, ki
veljajo za konstituiranje občinskega sveta.
Kolikor seje ne skliče dosedanji predsednik sveta kra‑
jevne skupnosti v roku, določenem v prejšnjem odstavku, jo
skliče župan.
72. člen
Svet krajevne skupnosti ima predsednika, ki ga izmed
sebe izvolijo člani sveta.
Predsednik sveta krajevne skupnosti predstavlja sku‑
pnost, sklicuje in vodi seje sveta ter predstavlja svet krajevne
skupnosti.
Pravni posli, ki jih kot zastopnik krajevne skupnosti sklene
predsednik njenega sveta, brez predhodnega soglasja župana,
so nični, vendar pa lahko odlok o proračunu določi, kateri prav‑
ni posli in v kateri višini so ti posli veljavni brez predhodnega
soglasja župana.
Svet na predlog predsednika izvoli podpredsednika. Pod‑
predsednik sveta nadomešča predsednika in opravlja naloge,
ki mu jih določi predsednik.
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73. člen
Svet krajevne skupnosti dela ter sprejema svoje odločitve
na seji, na kateri je navzoča večina članov, z večino glasov
navzočih članov.
Župan ima pravico biti navzoč na seji sveta krajevne sku‑
pnosti in razpravljati, vendar pa nima pravice glasovati.
Predsednik sveta skliče svet krajevne skupnosti najmanj
štirikrat na leto oziroma večkrat, če je to potrebno. Predsednik
mora sklicati svet krajevne skupnosti, če to zahteva župan ali
najmanj polovica članov sveta.
Za delovanje sveta krajevne skupnosti se smiselno upo‑
rablja poslovnik občinskega sveta.
74. člen
Svet krajevne skupnosti izvršuje naloge, ki so v skladu s
tem statutom naloge krajevne skupnosti.
Svet tudi:
– obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se na‑
našajo na območje krajevne skupnosti in njeno prebivalstvo,
ter oblikuje svoja stališča in mnenja,
– daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih
splošnih aktov občine,
– sprejema odločitve o uporabi sredstev krajevne skupnosti
in razpolaganju ter gospodarjenju s premoženjem skupnosti,
– občinskemu svetu predlaga spremembo pravnega sta‑
tusa krajevne skupnosti.
Stališča, mnenja, pobude in predlogi sveta krajevne sku‑
pnosti niso pogoj za izvrševanje nalog občine, za katere so
pristojni občinski svet, župan ali občinska uprava, in jih ne
zavezujejo, razen če ni s tem statutom ali odlokom drugače
določeno.
Svet krajevne skupnosti lahko za obravnavo posameznih
vprašanj sklicuje zbore krajanov krajevne skupnosti. Za sklic in
izvedbo zbora krajanov se smiselno uporabljajo določbe tega
statuta, s katerimi je urejen zbor občanov.
Svet krajevne skupnosti lahko občinskemu svetu predlaga
odločitve, ki se nanašajo na krajevno skupnost. Občinski svet
mora pred sprejetjem odločitve, ki se nanaša na krajevno sku‑
pnost, pridobiti mnenje sveta krajevne skupnosti, ki ga mora
predložiti do seje občinskega sveta, na kateri je na dnevnem
redu predvidena obravnava takega vprašanja.
V primeru, da gre za poseg v prostor na območju krajevne
skupnosti, ki je širšega pomena, in svet krajevne skupnosti ni
dal pozitivnega mnenja za tak poseg, je za odločitev o tem
potrebna večina opredeljenih glasov navzočih članov občin‑
skega sveta.
75. člen
Krajevne skupnosti imajo lastno premoženje, ki ga sesta‑
vljajo nepremičnine, premičnine, denarna sredstva in pravice.
Krajevna skupnost mora s svojim premoženjem gospo‑
dariti kot dober gospodar. Za razpolaganje s premoženjem
skupnosti se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo
razpolaganje s premoženjem občine ter določbe tega statuta.
Če krajevna skupnost preneha obstajati ali če ji preneha
pravna subjektiviteta, preidejo vse njene pravice in obveznosti
na občino.
76. člen
Delovanje krajevnih skupnosti se financira iz občinskega
proračuna, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb,
s plačili za storitve, s samoprispevkom in s prihodki od premo‑
ženja ožjega dela občine.
Kriteriji in merila za financiranje nalog in delovanja krajev‑
nih skupnosti iz proračuna občine se določijo z odlokom.
Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti zajeti
v finančnih načrtih, ki jih za posamezno proračunsko leto obli‑
kujejo in občinskemu svetu predlagajo njihovi sveti. Finančne
načrte, ki so kot sestavni del občinskega proračuna njegova
priloga, sprejme na predlog župana občinski svet.
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Občina ne prevzema finančnih obveznosti krajevnih sku‑
pnosti, ki niso zajete v proračunu občine.
Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je
odgovoren predsednik sveta.
Krajevne skupnosti imajo lahko svoje transakcijske raču‑
ne. Sklep o posebnem transakcijskem računu krajevne sku‑
pnosti izda župan.
Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti se
uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo financiranje javne
porabe, in določbe odloka o proračunu občine.
Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne skupnosti
opravlja nadzorni odbor občine.
77. člen
Občinski svet lahko na predlog župana, nadzornega od‑
bora občine, četrtine članov sveta krajevne skupnosti ali zbora
občanov krajevne skupnosti razpusti svet krajevne skupnosti in
razpiše predčasne volitve:
– če se po najmanj trikratnem sklicu ne sestane,
– če ne izvršuje nalog, ki so mu v skladu s tem statutom
zaupane, oziroma jih izvršuje v nasprotju z zakonom, predpisi
in splošnimi akti občine,
– če se ugotovi, da očitno nezakonito razpolaga s sredstvi
občanov, ali če se sredstva, ki so skupnosti dodeljena iz občin‑
skega proračuna, uporabljajo nenamensko.
Občinski svet lahko s spremembo statuta tudi ukine kra‑
jevno skupnost, če ugotovi, da svet krajevne skupnosti ne
opravlja svojih nalog, da ni kandidatov za člane sveta oziroma
da občani na njenem območju nimajo interesa za opravljanje
nalog krajevne skupnosti v skladu s tem statutom.
1. Svet predsednikov svetov krajevnih skupnosti
78. člen
Zaradi obravnave določenih skupnih vprašanj in nalog ter za
obravnavo zadev iz občinske pristojnosti župan oblikuje svet pred‑
sednikov svetov krajevnih skupnosti kot svoj posvetovalni organ.
Svetu predsednikov svetov krajevnih skupnosti predse‑
duje župan, ki lahko za sklicevanje in vodenje sej pooblasti
podžupana.
Prvo sejo skliče župan ali po njegovem pooblastilu pod‑
župan v roku 60 dni po konstituiranju vseh svetov krajevnih
skupnosti.
Sestanke sveta predsednikov svetov krajevnih skupnosti
sklicuje župan najmanj enkrat letno, pri čemer mora sestanek
sklicati pred prvo obravnavo predloga proračuna.
Svet predsednikov svetov krajevnih skupnosti daje mne‑
nje občinskemu svetu, njegovim delovnim telesom, nadzorne‑
mu odboru in županu o vseh zadevah iz njihove pristojnosti,
ki se nanašajo na interese krajevnih skupnosti, zlasti pa o
zadevah, ki se nanašajo na občinski proračun, na razvoj občine
in na prostorsko ureditev občine.
V. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV
PRI ODLOČANJU V OBČINI
79. člen
Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju
v občini so: zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa.
1. Zbor občanov
80. člen
Občani na zboru občanov:
– obravnavajo pobude in predloge za spremembo obmo‑
čja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v zvezi
s tem in oblikujejo mnenja,
– obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in
povezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne lokalne
skupnosti,
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– obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali
ukinitev ožjih delov občine oziroma za spremembo njihovih
območij,
– predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spre‑
membah območij naselij, imen naselij ter imen ulic,
– opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zakonom,
– dajejo predloge občinskim organom v zvezi s pripravo
programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom in varo‑
vanja življenjskega okolja,
– oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor,
kot so gradnja avtocest, energetskih objektov ter odlagališč
odpadkov in nevarnih stvari,
– obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odločajo
o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem sta‑
tutom ali odlokom občine, ter o zadevah, za katere tako sklene
občinski svet ali župan.
Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora
občanov so občinski organi, v katerih pristojnost posamezna
zadeva spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih nalog
upoštevati. Če pristojni občinski organ meni, da predlogov,
pobud, stališč, mnenj in odločitev zbora občanov ni mogoče
upoštevati, je občanom dolžan na primeren način in v primer‑
nem roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.
81. člen
Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za eno ali
več krajevnih skupnosti, za posamezno naselje ali zaselek.
Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na pobu‑
do občinskega sveta ali sveta krajevne skupnosti.
Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na zah‑
tevo najmanj 5 odstotkov volivcev v občini, zbor občanov v
krajevni skupnosti pa na zahtevo najmanj 10 odstotkov volivcev
v tej skupnosti.
Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebovati
pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava.
Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli.
Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum rojstva in
naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise. Župan lahko
zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zahteve ni podprlo
zadostno število volivcev. Sklep z obrazložitvijo se vroči pobu‑
dniku zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu na seznamu.
Župan skliče zbor občanov najkasneje v tridesetih dneh po
prejemu pravilno vložene zahteve.
82. člen
Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za kate‑
rega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter
predlog dnevnega reda.
Sklic zbora občanov je treba objaviti na krajevno običajen
način.
83. člen
Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni podž‑
upan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenovanje pred‑
sedstva zbora, ki naj zbor vodi.
Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, predloge,
pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje najmanj 10
odstotkov volivcev z območja občine, za katero je zbor sklican.
Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo glasuje
najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru.
Javni uslužbenec občinske uprave, ki ga določi direktor
občinske uprave, ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko
volivcev je glasovalo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o
odločitvah zbora. Z zapisnikom zbora občanov direktor občin‑
ske uprave seznani občinski svet in župana ter ga na krajevno
običajen način objavi.
2. Referendum o splošnem aktu občine
84. člen
Na referendumu lahko občani odločajo o vprašanjih, ki so
vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski svet,
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razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o splošnih
aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski
davki in druge dajatve.
Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega odstav‑
ka razpiše referendum na predlog župana ali člana občinskega
sveta.
Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva
najmanj 5 odstotkov volivcev v občini in če tako določa zakon
ali statut občine.
85. člen
Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali član
občinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu
splošnega akta občine.
Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta
občine je treba občinski svet pisno seznaniti s pobudo volivcem
za vložitev zahteve za razpis referenduma.
Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana
pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma,
župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu ali
pobudi oziroma do odločitve na referendumu.
86. člen
Referendum se opravi kot naknadni referendum, na ka‑
terem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine ali
njegove posamezne določbe.
Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe
na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z objavo
izida referenduma.
Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe
zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upoštevanju
volje volivcev ne spremeni.
Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil splošni
akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove posamezne
določbe, zavezuje občinski svet, ki je splošni akt, o katerem je bil
izveden referendum, sprejel, do konca njegovega mandata.
87. člen
Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referendu‑
ma o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih določbah
mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis referenduma.
Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje, ki naj bo
predmet referenduma, in obrazložitev.
Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referen‑
duma lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali svet
ožjega dela občine. Pobuda mora biti podprta s podpisi najmanj
stotih volivcev v občini. Podporo pobudi dajo volivci na sezna‑
mu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in priimek,
datum rojstva in naslov stalnega prebivališča.
Pobudnik pisno seznani občinski svet o pobudi volivcem
za vložitev zahteve za razpis referenduma in pobudo predloži
županu.
Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v skla‑
du s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z zakonom
in s statutom občine, o tem v osmih dneh po prejemu pobude
obvesti pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno neskladnost
odpravi v osmih dneh. Če pobudnik tega ne stori, se šteje,
da pobuda ni bila vložena. Župan o tem nemudoma obvesti
pobudnika in občinski svet.
Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz
predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preizkusi
upravno sodišče.
88. člen
Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z
osebnim podpisovanjem ali s podpisovanjem na seznamu.
O načinu dajanja podpore odloči župan s sklepom, s
katerim določi obrazec za podporo z osebnim podpisovanjem
oziroma obrazec seznama ter rok za zbiranje podpisov.
Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim organom,
pristojnim za vodenje evidence volilne pravice. Državni organ
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pristojen za vodenje evidence volilne pravice overi podpise
volivcev na seznamu.
Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena,
če jo je v določenem roku s svojim podpisom podprlo zadostno
število volivcev.
89. člen
Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po
sprejemu odločitve o predlogu župana ali občinskega svetnika
za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh od vložitve
zahteve volivcev za razpis referenduma v skladu s četrtim
odstavkom prejšnjega člena, razen če v skladu z zakonom
zahteva ustavnosodno presojo take zahteve.
Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje petin‑
štirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela prost dan.
Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet vrsto
referenduma, splošni akt, o katerem se bo odločalo oziroma
njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedilo referen‑
dumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na referen‑
dumu, tako da se bo obkrožilo »ZA« oziroma »PROTI«, dan
razpisa in dan glasovanja.
Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s tem
statutom določen za objavo splošnih aktov občine.
Petnajst dni pred dnem glasovanja občinska volilna komi‑
sija objavi akt o razpisu referenduma v javnih občilih.
90. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki
imajo pravico voliti člane občinskega sveta.
Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje
večina volivcev, ki so glasovali.
91. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo
lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu volilne‑
ga odbora odloča občinska volilna komisija.
Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanj iz‑
vedbe referenduma veljajo določbe zakona, ki urejajo refe‑
rendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, kolikor ni s tem
statutom v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi posamezno
vprašanje drugače urejeno.
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje občin‑
ska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na način, ki
je v statutu občine določen za objavo splošnih aktov občine.
3. Svetovalni referendum
92. člen
Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih vpra‑
šanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referendum.
Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za
njen del.
Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami
tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine.
Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne zave‑
zuje občinskih organov.
4. Drugi referendumi
93. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispevkih
in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.
Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z
določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja refe‑
rendum, ni drugače določeno.
5. Ljudska iniciativa
94. člen
Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva
izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pri‑
stojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov.
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Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnjega
odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo določ‑
be zakona in tega statuta, s katerimi je urejen postopek s pobu‑
do volivcem za razpis referenduma o splošnem aktu občine.
Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta
občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski
svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej
pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno vložene
zahteve.
Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih or‑
ganov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu od
dne pravilno vložene zahteve.
95. člen
Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odlo‑
čanju v občini na zborih občanov in referendumih ter njihovo
izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu.
VI. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE
96. člen
Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama
določi, in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom.
Opravljanje javnih služb zagotavlja občina:
– neposredno v okviru občinske uprave,
– z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
– z dajanjem koncesij,
– z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zaseb‑
nega prava.
97. člen
Na področju družbenih dejavnosti občina zagotavlja javne
službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:
– osnovnošolsko izobraževanje,
– predšolska vzgoja in varstvo otrok,
– osnovno zdravstvo in lekarna,
– osebna pomoč družini in
– knjižničarstvo.
Občina lahko zagotavlja javne službe tudi na drugih
področjih, zlasti na področju glasbene vzgoje, izobraževanja
odraslih, kulture, športa in drugih dejavnosti, s katerimi se
zagotavljajo javne potrebe.
98. člen
Občina lahko skupaj z drugimi občinami zaradi gospo‑
darnega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb usta‑
novi skupno pravno osebo javnega prava za izvajanje javne
službe.
99. člen
Na področju gospodarskih javnih služb občina zagotavlja:
– oskrbo s pitno vodo,
– ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov
komunalnih odpadkov,
– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
– javno snago in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za ceste in zelenih površin,
– vzdrževanje občinskih javnih cest in na drugih področjih,
če tako določa zakon.
100. člen
Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi
druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene
pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje go‑
spodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij občine.
101. člen
Pravne osebe javnega prava, ki izvajajo občinske javne
službe, ustanavlja občina z odlokom, ob upoštevanju pogojev,
določenih z zakonom.
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102. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitega zago‑
tavljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb ustanovi v okviru
zaokroženih oskrbovalnih sistemov skupaj z drugimi občinami
skupno pravno osebo javnega prava za izvajanje občinskih
javnih služb.
103. člen
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v skupnih pravnih
osebah javnega prava, ki so ustanovljene za območje dveh ali
več občin, občinski sveti občin ustanoviteljic ustanovijo skupni
organ, ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic.
V aktu o ustanovitvi skupnega organa se določijo njegove
naloge, organizacija dela in način sprejemanja odločitev, način
financiranja in delitve stroškov za delo skupnega organa.
104. člen
Občina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih služb, ki so
po zakonu obvezne.
VII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE
105. člen
Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične
stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober go‑
spodar.
Za odločanje o odtujitvi in pridobitvi premoženja občine je
pristojen občinski svet. Občinski svet na predlog župana sprej‑
me letni program prodaje občinskega finančnega in stvarnega
premoženja ter letni program nabav in gradenj. Sprejeti letni
program prodaje izvršuje župan.
Odprodaja ali zamenjava nepremičnin in premičnin v lasti
občine se izvede po postopku in na način, ki ga določajo zakon
in predpisi, ki veljajo za razpolaganje s premoženjem države in
samoupravnih lokalnih skupnosti.
Premoženje se lahko pridobi brezplačno, razen če bi
taka pridobitev povzročila večje stroške ali če bi bilo lastništvo
povezano s pogoji, ki bi povzročili nesorazmerne obveznosti
za državo in samoupravne lokalne skupnosti glede na koristi
brezplačne pridobitve.
106. člen
Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, taks,
pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.
Občina je pod pogoji, določenimi z zakonom, upravičena
do sredstev finančne izravnave in drugih sredstev sofinancira‑
nja iz državnega proračuna.
107. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki obči‑
ne so zajeti v proračunu občine, ki ga sprejme občinski svet po
postopku, določenem v poslovniku občinskega sveta.
Občinski svet mora sprejeti proračun občine v roku, ki
omogoča njegovo uveljavitev s 1. januarjem leta, za katerega
se sprejema.
Za pripravo in predložitev proračuna občine občinskemu
svetu v sprejem v skladu z zakonom je odgovoren župan.
Predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo vsebo‑
vati predlog za povečanje prejemkov proračuna ali za zmanj‑
šanje drugih izdatkov v isti višini, pri čemer povečani izdatki ne
smejo biti v breme proračunske rezerve, splošne proračunske
rezervacije ali v breme dodatnega zadolževanja.
108. člen
Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in
načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihod‑
kov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun
financiranja.
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Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposre‑
dnih uporabnikov proračuna občine.
Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti razvoj‑
nih programov neposrednih uporabnikov proračuna občine, ki
so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega načrtovanja.
109. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
V okviru izvrševanja proračuna ima župan pooblastila,
določena z zakonom, predpisi, izdanimi na podlagi zakona, od‑
lokom o proračunu občine ali drugimi splošnim aktom občine.
Župan mora zagotoviti izvajanje nalog notranjega finanč‑
nega nadzora v skladu z zakonom in predpisom ministra,
pristojnega za finance, izdanim na podlagi zakona.
Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvr‑
ševanje proračuna občine lahko župan pooblasti podžupana in
posamezne javne uslužbence občinske uprave.
Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna
v mesecu juliju. Poročilo mora vsebovati podatke in informacije,
določene z zakonom.
110. člen
Proračun občine se sprejme z odlokom o proračunu ob‑
čine, rebalans proračuna pa z odlokom o spremembi prora‑
čuna.
Odlok o proračunu občine določa tudi ukrepe za zagota‑
vljanje likvidnosti proračuna, prerazporejanje sredstev, začasno
zadržanje izvrševanja proračuna, ukrepe za zagotavljanje pro‑
računskega ravnovesja ter druge ukrepe in posebna pooblastila
za izvrševanje proračuna.
V odloku o proračunu se določi obseg zadolževanja pro‑
računa in obseg predvidenih poroštev ter drugi elementi, ki jih
določa zakon.
Rebalans proračuna predlaga župan, če med izvajanjem
ni mogoče uravnovesiti proračuna občine.
111. člen
Če proračun občine ni sprejet pred začetkom leta, na
katero se nanaša, se financiranje občine začasno nadaljuje
na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot
v preteklem letu.
Župan sprejme sklep o začasnem financiranju v skladu
z zakonom. Sklep velja največ tri mesece in se lahko na žu‑
panov predlog s sklepom občinskega sveta podaljša še za tri
mesece.
112. člen
Sredstva proračuna občine se smejo uporabljati, če so
izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom določeni pogoji, in
sicer le za namene in v višini, določeni s proračunom.
113. člen
Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen
pod pogoji in na način, določen z zakonom ali odlokom o pro‑
računu občine.
Če se med letom spremeni delovno področje proračun‑
skega uporabnika, župan sorazmerno poveča ali zmanjša ob‑
seg sredstev za njegovo delo, oziroma če se uporabnik ukine
in njegovega dela ne prevzame drug uporabnik proračuna,
na katerega se sredstva prerazporedijo, prenese sredstva v
proračunsko rezervo.
Župan mora o izvršenih prerazporeditvah poročati občin‑
skemu svetu šestmesečno.
114. člen
Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, pripravi
župan predlog zaključnega računa proračuna in ga predloži
občinskemu svetu v sprejem.
O sprejetju zaključnega računa proračuna obvesti župan
ministrstvo, pristojno za finance, v 30 dneh po sprejemu.
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115. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih sprej‑
me občinski svet, v skladu s pogoji, določenimi z zakonom.
116. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
občina, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštvo, samo če je to
dovoljeno z zakonom in pod pogoji, ki jih določi občinski svet.
Soglasje izda župan.
O poroštvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in jav‑
nih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča na predlog
župana občinski svet.
117. člen
Finančno poslovanje občine izvršuje knjigovodska služba
občine, občina pa si lahko zagotovi izvrševanje knjigovodskih
opravil v ustrezni skupni službi z drugimi občinami ali pri spe‑
cializirani organizaciji.
118. člen
Finančno poslovanje občine izvršuje finančna služba v
okviru občinske uprave ali skupnega organa občinske uprave.
Opravljanje posameznih nalog finančne službe ali notra‑
njega finančnega nadzora sme župan naročiti pri izvajalcu, ki
izpolnjuje pogoje strokovnosti oziroma pogoje, predpisane z
zakonom in podzakonskimi predpisi.
119. člen
Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih del
izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno naro‑
čanje.
VIII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE
1. Splošni akti občine
120. člen
Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega sveta,
odloki, pravilniki in navodila.
Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostorske
in druge načrte razvoja občine, občinski proračun in zaključni
račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.
Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet
sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.
Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja poslov‑
nik občinskega sveta.
121. člen
Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme občin‑
ski svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov občinskega
sveta.
Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpisan
za sprejem odloka.
122. člen
S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko
večino glasov navzočih članov, se uredi organizacija in način
dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti
članov občinskega sveta.
123. člen
Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz svoje
pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in določa način
njihovega dela ter ustanavlja javne službe.
Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pristoj‑
nosti, kadar je tako določeno z zakonom.
124. člen
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta ali
odloka v procesu njihovega izvrševanja.
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125. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni
v Uradnem listu Republike Slovenije in pričnejo veljati petnajsti
dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.
V Uradnem listu Republike Slovenije se objavljajo tudi
drugi akti, za katere tako določi občinski svet.
2. Posamični akti občine
126. člen
Posamični akti občine so odločbe, sklepi in odredbe.
S posamičnimi akti – sklepom ali odločbo – odloča občina
o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne
pristojnosti.
127. člen
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi občin‑
ske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi stopnji župan,
če ni za posamezne primere z zakonom drugače določeno.
O pritožbah zoper posamične akte, izdane v upravnih za‑
devah iz prenesene državne pristojnosti, odloča državni organ,
ki ga določi zakon.
O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih or‑
ganov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.
IX. VARSTVO OBČINE IN PRAVIC POSAMEZNIKOV
IN ORGANIZACIJ
128. člen
Občina lahko vloži zahtevo za presojo ustavnosti in zako‑
nitosti predpisov države, s katerimi se posega v ustavni položaj
in v pravice občine.
129. člen
Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim
sodiščem spor o pristojnosti, če državni zbor ali vlada s svojimi
predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v pristojno‑
sti občine. Enako lahko postopa, če pokrajina ali druga občina
posega v njeno pristojnost.
130. člen
Občina, ki jo zastopa župan, lahko kot stranka v uprav‑
nem sporu spodbija konkretne upravne akte in ukrepe, s kateri‑
mi državni organi izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko
sproži tudi, če osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi
upravnimi akti uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi ob‑
čine. Župan mora od pristojnih državnih organov zahtevati, da
je občina obveščena o vsakem upravnem postopku, v katerem
pristojni državni organ odloča na podlagi predpisov občine.
Ta organ mora občino pisno obvestiti o začetku upravnega
postopka v osmih dneh.
131. člen
Občina, ki jo zastopa župan, lahko vstopi v upravni ali so‑
dni postopek kot stranka ali kot stranski intervenient, če bi lahko
bile v teh postopkih oziroma če so z že izdanimi akti prizadete
pravice in koristi občine, določene z ustavo in zakoni.
132. člen
Delovna telesa so dolžna za potrebe občinskega sveta
oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpisov, ki zade‑
vajo koristi občine. Na tej podlagi občinski svet oblikuje svoje
mnenje, ki ga pošlje državnemu zboru.
X. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA
133. člen
Vsako ministrstvo na svojem področju nadzoruje zako‑
nitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne pri‑
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stojnosti izdajajo župan, občinski svet in pooblaščeni javni
uslužbenci občinske uprave.
Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad za‑
konitostjo dela organov občin zagotoviti ustrezno sodelovanje,
medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom občin.
V zadevah, ki jih na organe občine prenese država, opra‑
vljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primernostjo in
strokovnostjo njihovega dela.
Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko
pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje
nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog na
teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravljanje
nalog iz državne pristojnosti.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
134. člen
Ne glede na določilo drugega odstavka 14. člena tega
statuta šteje Občinski svet Občine Hrpelje ‑ Kozina v manda‑
tnem obdobju 2010–2014 14 članov. Določilo drugega odstav‑
ka 14. člena tega statuta se začne uporabljati z naslednjimi
splošnimi volitvami v Občinski svet Občine Hrpelje ‑ Kozina za
volitve članov občinskega sveta.
135. člen
Rok za sklic prve seje sveta predsednikov sveta krajev‑
nih skupnosti v mandatnem obdobju 2010–2014 je 60 dni od
začetka veljavnosti tega statuta.
136. člen
Do sprejema novih predpisov se v občini uporabljajo pred‑
pisi, ki so jih sprejeli organi Občine Hrpelje ‑ Kozina, če niso v
nasprotju z zakonom.
137. člen
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut
Občine Hrpelje ‑ Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02, 24/03,
75/06).
138. člen
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2011
Hrpelje, dne 17. marca 2011
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič Midre l.r.

1382.

Odlok o proračunu Občine Hrpelje - Kozina
za leto 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS‑UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – prečiščeno besedilo,
27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl.
US, 51/10 in 84/10 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih fi‑
nancah (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, 38/10 – ZUKN in 107/10) in 16. člena Statuta
Občine Hrpelje ‑ Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02, 24/03,
75/06) je Občinski svet Občine Hrpelje ‑ Kozina na 5. redni seji
dne 31. 3. 2011 sprejel
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ODLOK
o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Odlok o proračunu Občine Hrpelje ‑ Kozina za leto 2011
določa obseg javne porabe Občine Hrpelje ‑ Kozina za leto
2011 in način izvrševanja proračuna, upravljanje s prejemki in
izdatki proračuna ter občinskim premoženjem.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Proračun Občine Hrpelje ‑ Kozina za leto 2011 se določa
v višini 12.476.682 EUR.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se do‑
loča v naslednjih zneskih (v EUR):
A)

70

71

72

74

II.
40

41

42
43

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
EUR
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
12.476.682
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.420.844
DAVČNI PRIHODKI
3.316.927
700 Davki na dohodek in dobiček
2.785.303
703 Davki na premoženje
414.124
704 Domači davki na blago in storitve
117.500
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
2.103.917
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
963.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
109.000
714 Drugi nedavčni prihodki
1.031.917
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
527.200
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
160.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
367.200
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
6.528.638
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
200.666
741 Prejeta sr. iz drž. proračuna
iz sredstev pror. Evropske unije
6.327.972
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
12.376.757
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
1.925.483
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
418.437
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
53.500
402 Izdatki za blago in storitve
1.394.246
409 Rezerve
59.300
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 1.916.582
410 Subvencije
20.000
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
760.449
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
149.184
413 Drugi tekoči domači transferi
986.949
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
7.936.902
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
7.936.902
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
597.790
431 Inv. trans. pravnim in fizičnim osebam,
ki niso pror. upor.
61.550
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
536.240
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III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.‑II.)
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
75 IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
44 KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.‑V.)
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
55 550 Odplačilo domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X‑IX)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA

99.925

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
150.000
–50.075
–150.000
–99.925
50.075

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo‑
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program‑
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na konte predpisane s kontnim načrtom.
Sestavni del proračuna je tudi načrt razvojnih programov
za obdobje od leta 2011–2014. Posebni del proračuna in načrt
razvojnih programov se objavi na spletni strani Občine Hrpelje
‑ Kozina.
Zmanjšanje denarnih sredstev se pokriva v breme preno‑
sa denarnih sredstev iz leta 2010.
V okviru proračuna deluje sklad proračunske rezerve
oblikovan po zakonu o javnih financah.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so
določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo ob‑
veznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za
posamezne namene.
Krajevne skupnosti lahko prevzemajo obveznosti le v
okviru planiranih sredstev krajevnih skupnosti. Za prevzema‑
nje obveznosti do višine 1.251,87 EUR ni potrebno soglasje
župana, nad tem zneskom je potrebno pred prevzemanjem
obveznosti pridobiti soglasje župana.
4. člen
Za posamezno investicijsko nalogo se lahko prevzemajo
obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu, če je
že odprta postavka v proračunu tekočega leta in predvidena
v načrtu razvojnih programov. Skupaj prevzete obveznosti, ki
bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu iz naslova investicij‑
skih odhodkov in investicijskih transferov, ne smejo presegati
70% sredstev skupine odhodkov 42 in 43 v bilanci proračuna.
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Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo
v naslednjih letih iz naslova tekočih odhodkov (izdatkov za
blago in storitve) in tekočih transferov ne smejo presegati
50% sredstev zagotovljenih v sprejetem letnem proračunu
za posamezno nalogo. Omejitve iz naslova prevzemanja te‑
kočih obveznosti se ne nanaša na prevzemanje obveznosti z
najemnimi pogodbami in prevzemanju obveznosti za dobavo
elektrike, vode, komunalne storitve in drugih storitev, potrebnih
za delovanje neposrednih porabnikov.
Omejitve se ne nanašajo tudi na prevzemanje obvezno‑
sti, ki se v celoti ali v pretežnem delu financirajo iz namenskih
prihodkov in prihodkov donacij.
Za posamezen investicijski projekt, za katerega je občin‑
ski svet potrdil investicijski program in se financira preko več
let, je možno razpisati javno naročilo in prevzeti obveznosti do
višine sredstev določenih v načrtu razvojnih programov.
Obveznosti po prejšnjih postavkah, ki bodo zahtevale
plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno vključujejo v proračun
leta na katero se nanašajo.
5. člen
Sredstva proračuna se neposrednim in posrednim prora‑
čunskim porabnikom med letom praviloma dodeljujejo meseč‑
no v obliki dvanajstine oziroma na podlagi sklenjenih pogodb.
Župan lahko določi v utemeljenih primerih tudi drugačno dina‑
miko nakazil dotacij.
Sredstva za investicijske transfere, se nakazujejo na
osnovi dokumentacije o že opravljenih investicijah.
Pri tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih
obveznosti in likvidnostni položaj proračuna.
V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihodkov
pride do likvidnostnih težav, se sredstva prioritetno zagotavljajo
za zakonsko določene naloge, ki so opredeljene v posebnem
delu proračuna in za minimalni obseg nalog, ki še omogoča
delovanje uporabnikov.
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prihodkov in odhodkov, ki se uporabijo za odhodke bilanci
prihodkov in odhodkov:
– prihodki požarne takse, ki se namenijo za investicije v
zagotavljanje protipožarne varnosti;
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odva‑
janja odpadnih voda, ki se namenijo za investicije v zmanjšanje
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi od‑
laganja odpadkov, ki se namenijo za investicije v zmanjšanje
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov;
– komunalni prispevek, ki se uporablja za gradnjo ko‑
munalne opreme, vključno iz naslova pogodb o sovlaganju v
komunalno infrastrukturo;
– namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah
na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in navodil
za izračun višine namenskih sredstev za odpravo nesorazmerij
v plačah, ki se namenijo za odpravo plačnih nesorazmerij;
– prejemki iz naslova vračila vlaganj v telekomunikacije;
– prejemki za določene investicije, ki se sofinancirajo iz
državnega proračuna ali proračuna EU;
– namenska sredstva so tudi sredstva krajevnih skupno‑
sti, kot so samoprispevki, donacije, prihodki od premoženja in
drugi izvirni prihodki krajevnih skupnosti.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena se prenesejo
v proračun naslednjega leta.
10. člen
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo
gradenj v breme proračuna se lahko sklene samo skladno s
predpisi o javnem naročanju.

8. člen
Za plačevanje obveznosti iz občinskega proračuna velja‑
jo enaki roki, ki se za posamezne namene porabe določijo v
zakonu o izvrševanju državnega proračuna. V skladu s tem za‑
konom se občina lahko pogodbeno dogovori za krajše plačilne
roke, če doseže nižjo pogodbeno ceno (popust za predčasno
plačilo).
Neposredni porabniki proračuna plačujejo obveznosti za
že opravljene nabave blaga, storitev in gradbenih del.
Dogovarjanje o predplačilih je možno s soglasjem župana
le izjemoma, in sicer ob primernem zavarovanju predplačil, v
skladu s predpisi, ki veljajo za področje javnih financ.

11. člen
Če se v teku proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna
sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče pred‑
videti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev storitev,
se dodatni odhodki poravnavajo v breme drugih proračunskih
postavk. O prerazporeditvah sredstev znotraj posameznega
področja in med posameznimi področji odloča župan, s skle‑
pom. Znotraj proračunskih postavk se sredstva lahko preraz‑
porejajo oziroma določajo novi konti.
Župan lahko spreminja načrt razvojnih programov v pri‑
meru, ko gre za prerazporeditve v posebnem delu poračuna,
ki se nanašajo na prerazporeditve kontov 42, 43 in 4102. Za
projekte, ki so predmet javnega razpisa in katerih vrednost se
v toku izvajanja poveča za več kot 20%, mora to povečanje
predhodno potrditi občinski svet.
Novi projekti za katere je potrebno izvesti postopek jav‑
nega razpisa se lahko uvrstijo v NRP le na podlagi odločitve
občinskega sveta.
Predsedniki svetov krajevnih skupnosti lahko prerazpo‑
rejajo sredstva v okviru sprejetega finančnega načrta krajevne
skupnosti, kolikor se v teku finančnega načrta ugotovi, da je po‑
trebno zagotoviti dodatna sredstva, ki so nujna za izvrševanje
predpisov ali izvršitev storitev. Dodatni odhodki se pokrivajo v
breme drugih postavk finančnega načrta krajevnih skupnosti.
Prerazporejanje sredstev med bilancami;
– bilanco prihodkov in odhodkov,
– računom finančnih terjatev in naložb in
– računom financiranja ni možno.
Kolikor se po sprejemu proračuna ugotovi, da obstaja mo‑
žnost prodaje stvarnega premoženja, ki ni bilo zajeto v letnem
načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem ga lahko
občinski svet na predlog župana dopolni ali spremeni.
O vseh sklepih in izvršenih prerazporeditvah mora župan
šestmesečno poročati občinskemu svetu, in sicer v mesecu
septembru za prvo polletje in z zaključnim računom.

9. člen
Namenski prihodki proračuna za leto 2011 so poleg pri‑
hodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena
Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki v bilanci

12. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme ali spremeni pred‑
pis, na osnovi katerega nastanejo nove obveznosti za občinski
proračun je župan dolžan določiti na odhodkovni strani novo

6. člen
Razdelitev sredstev proračunskih postavk namenjenih
društvom in zvezam, ki niso posredni ali neposredni proračun‑
ski uporabniki in katerih višina ni določena s proračunom se
razdeli na osnovi razpisa.
7. člen
Sredstva proračunske rezerve se izločijo v višini določeni
s proračunom. Sredstva se izločajo mesečno po dvanajstinah.
Sredstva rezerve se uporabljajo za odpravo posledic naravnih
nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz,
visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični
pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge
nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi proračunske rezerve odloča župan na predlog
občinske uprave in o uporabi sredstev pisno obvesti občinski
svet.
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proračunsko postavko v okviru večjih pričakovanih prihodkov
ali s prerazporeditvijo sredstev. Župan vključi nove obveznosti
tako, da s sklepom določi, da se odpre nova proračunska po‑
stavka in opredeli višina za nov namen.
13. člen
V sprejetem proračunu lahko na predlog neposrednega
proračunskega uporabnika finančna služba proračuna občine
znotraj proračunske postavke odpre nov konto, določi vsaki
proračunski postavki novo programsko in funkcionalno klasi‑
fikacijo, če je to potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe
ali uvrstitve.
14. člen
V primeru, da občina prejme namenska sredstva, ki niso
bila predvidena s tem odlokom, se za ta namen odpre nova
postavka proračuna na strani odhodkov za isti namen.
15. člen
Občina Hrpelje ‑ Kozina se v letu 2011 ne namerava za‑
dolžiti in v letu 2011 Občina Hrpelje ‑ Kozina ne bo dajala sogla‑
sij k zadolžitvi javnim zavodom in javnim podjetjem. Kolikor bi
bilo zadolževanje potrebno (izgradnja Doma starejših občanov)
se občina zadolži s predhodnim soglasjem občinskega sveta.
16. člen
Odredbodajalec proračuna je župan.
Predsedniki svetov krajevnih skupnosti so odredbodajalci
za sredstva krajevnih skupnosti ob upoštevanju omejitev iz
3. člena tega odloka.
17. člen
Župan je pooblaščen, da odloča:
– o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije, ki
se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu
niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med
letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obse‑
gu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati,
– o začasni vezavi tekočih likvidnih sredstev zaradi ohra‑
nitve realne vrednosti,
– v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov o krat‑
koročni zadolžitvi,
– v drugih primerih, ko to določa zakon, Statut Občine
Hrpelje ‑ Kozina in ta odlok.
18. člen
Župan lahko omogoči obročno odplačilo dolga oziroma
odpiše dolg, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju
z višino terjatve.
Kot dolg iz predhodnega odstavka se ne šteje dolg do
občine iz naslova obveznih dajatev.
19. člen
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodo‑
stojno knjigovodsko listino s katero se izkazuje obveznost za
izplačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo vsako izplačilo
preveriti in pisno potrditi delavci občinske uprave – skrbniki
proračunskih postavk, ki so zadolženi za posamezna področja
izvrševanja proračuna. Skrbnike proračunskih postavk s skle‑
pom določi župan.
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS‑UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – prečiščeno besedilo,
27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl.
US, 51/10 in 84/10 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih fi‑
nancah (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, 38/10 – ZUKN in 107/10) in 16. člena Statuta
Občine Hrpelje ‑ Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02, 24/03,
75/06) je Občinski svet Občine Hrpelje ‑ Kozina na 5. redni seji
dne 31. 3. 2011 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Odlok o proračunu Občine Hrpelje ‑ Kozina za leto 2012
določa obseg javne porabe Občine Hrpelje ‑ Kozina za leto
2012 in način izvrševanja proračuna, upravljanje s prejemki in
izdatki proračuna ter občinskim premoženjem.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Proračun Občine Hrpelje ‑ Kozina za leto 2012 se določa
v višini 11.332.236 EUR.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se do‑
loča v naslednjih zneskih (v EUR):
A)

70

74

74

40

20. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od
1. 4. 2011.
Št. 410-78/2010-14
Hrpelje, dne 31. marca 2011
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič Midre l.r.

Odlok o proračunu Občine Hrpelje - Kozina
za leto 2012

41

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
EUR
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
11.332.236
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.937.594
DAVČNI PRIHODKI
3.312.427
700 Davki na dohodek in dobiček
2.799.427
703 Davki na premoženje
398.500
704 Domači davki na blago in storitve
114.500
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
1.625.167
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
1.073.500
714 Drugi nedavčni prihodki
551.667
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
6.394.642
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
200.766
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije
6.193.876
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
11.285.028
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
1.544.490
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
418.438
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
53.500
402 Izdatki za blago in storitve
1.010.795
409 Rezerve
61.757
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 1.917.852
410 Subvencije
20.000
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
766.949
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
153.058
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413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
42 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
43 431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.‑II.)
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB:
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
75 IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
44 (440+441)
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.‑V.)
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
55 550 Odplačilo domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.‑IX.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA

Št.

977.845
7.696.495
7.696.495
126.191
35.770
90.421
47.208

0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
150.000
–102.792
–150.000
–47.208
50.075

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo‑
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program‑
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na konte predpisane s kontnim načrtom.
Sestavni del proračuna je tudi načrt razvojnih programov
za obdobje od leta 2011–2014. Posebni del proračuna in načrt
razvojnih programov se objavi na spletni strani Občine Hrpelje
‑ Kozina.
Zmanjšanje denarnih sredstev se pokriva v breme preno‑
sa denarnih sredstev iz leta 2011.
V okviru proračuna deluje sklad proračunske rezerve
oblikovan po zakonu o javnih financah.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so
določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo ob‑
veznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za
posamezne namene.
Krajevne skupnosti lahko prevzemajo obveznosti le v
okviru planiranih sredstev krajevnih skupnosti. Za prevzema‑
nje obveznosti do višine 1.251,87 EUR ni potrebno soglasje
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župana, nad tem zneskom je potrebno pred prevzemanjem
obveznosti pridobiti soglasje župana.
4. člen
Za posamezno investicijsko nalogo se lahko prevzemajo
obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu, če je
že odprta postavka v proračunu tekočega leta in predvidena
v načrtu razvojnih programov. Skupaj prevzete obveznosti, ki
bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu iz naslova investicij‑
skih odhodkov in investicijskih transferov, ne smejo presegati
70% sredstev skupine odhodkov 42 in 43 v bilanci proračuna.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo
v naslednjih letih iz naslova tekočih odhodkov (izdatkov za
blago in storitve) in tekočih transferov ne smejo presegati
50% sredstev zagotovljenih v sprejetem letnem proračunu
za posamezno nalogo. Omejitve iz naslova prevzemanja te‑
kočih obveznosti se ne nanaša na prevzemanje obveznosti z
najemnimi pogodbami in prevzemanju obveznosti za dobavo
elektrike, vode, komunalne storitve in drugih storitev, potrebnih
za delovanje neposrednih porabnikov.
Omejitve se ne nanašajo tudi na prevzemanje obvezno‑
sti, ki se v celoti ali v pretežnem delu financirajo iz namenskih
prihodkov in prihodkov donacij.
Za posamezen investicijski projekt, za katerega je občin‑
ski svet potrdil investicijski program in se financira preko več
let, je možno razpisati javno naročilo in prevzeti obveznosti do
višine sredstev določenih v načrtu razvojnih programov.
Obveznosti po prejšnjih postavkah, ki bodo zahtevale
plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno vključujejo v proračun
leta na katero se nanašajo.
5. člen
Sredstva proračuna se neposrednim in posrednim prora‑
čunskim porabnikom med letom praviloma dodeljujejo meseč‑
no v obliki dvanajstine oziroma na podlagi sklenjenih pogodb.
Župan lahko določi v utemeljenih primerih tudi drugačno dina‑
miko nakazil dotacij.
Sredstva za investicijske transfere, se nakazujejo na
osnovi dokumentacije o že opravljenih investicijah.
Pri tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih
obveznosti in likvidnostni položaj proračuna.
V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihodkov
pride do likvidnostnih težav, se sredstva prioritetno zagotavljajo
za zakonsko določene naloge, ki so opredeljene v posebnem
delu proračuna in za minimalni obseg nalog, ki še omogoča
delovanje uporabnikov.
6. člen
Razdelitev sredstev proračunskih postavk namenjenih
društvom in zvezam, ki niso posredni ali neposredni proračun‑
ski uporabniki in katerih višina ni določena s proračunom se
razdeli na osnovi razpisa.
7. člen
Sredstva proračunske rezerve se izločijo v višini določeni
s proračunom. Sredstva se izločajo mesečno po dvanajstinah.
Sredstva rezerve se uporabljajo za odpravo posledic naravnih
nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz,
visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični
pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge
nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi proračunske rezerve odloča župan na predlog ob‑
činske uprave in o uporabi sredstev pisno obvesti občinski svet.
8. člen
Za plačevanje obveznosti iz občinskega proračuna velja‑
jo enaki roki, ki se za posamezne namene porabe določijo v
zakonu o izvrševanju državnega proračuna. V skladu s tem za‑
konom se občina lahko pogodbeno dogovori za krajše plačilne
roke, če doseže nižjo pogodbeno ceno (popust za predčasno
plačilo).
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Neposredni porabniki proračuna plačujejo obveznosti za
že opravljene nabave blaga, storitev in gradbenih del.
Dogovarjanje o predplačilih je možno s soglasjem župana
le izjemoma, in sicer ob primernem zavarovanju predplačil, v
skladu s predpisi, ki veljajo za področje javnih financ.

načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem ga lahko
občinski svet ne predlog župana dopolni ali spremeni.
O vseh sklepih in izvršenih prerazporeditvah mora župan
šestmesečno poročati občinskemu svetu in sicer v mesecu
septembru za prvo polletje in z zaključnim računom.

9. člen
Namenski prihodki proračuna za leto 2012 so poleg pri‑
hodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena
Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, ki se uporabijo za odhodke bilanci
prihodkov in odhodkov:
– prihodki požarne takse, ki se namenijo za investicije v
zagotavljanje protipožarne varnosti;
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odva‑
janja odpadnih voda, ki se namenijo za investicije v zmanjšanje
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi od‑
laganja odpadkov, ki se namenijo za investicije v zmanjšanje
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov;
– komunalni prispevek, ki se uporablja za gradnjo ko‑
munalne opreme, vključno iz naslova pogodb o sovlaganju v
komunalno infrastrukturo;
– namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah
na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in navodil
za izračun višine namenskih sredstev za odpravo nesorazmerij
v plačah, ki se namenijo za odpravo plačnih nesorazmerij;
– prejemki iz naslova vračila vlaganj v telekomunikacije;
– prejemki za določene investicije, ki se sofinancirajo iz
državnega proračuna ali proračuna EU;
– namenska sredstva so tudi sredstva krajevnih skupno‑
sti, kot so samoprispevki, donacije, prihodki od premoženja in
drugi izvirni prihodki krajevnih skupnosti.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena se prenesejo
v proračun naslednjega leta.

12. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme ali spremeni pred‑
pis, na osnovi katerega nastanejo nove obveznosti za občinski
proračun je župan dolžan določiti na odhodkovni strani novo
proračunsko postavko v okviru večjih pričakovanih prihodkov
ali s prerazporeditvijo sredstev. Župan vključi nove obveznosti
tako, da s sklepom določi, da se odpre nova proračunska po‑
stavka in opredeli višina za nov namen.

10. člen
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo
gradenj v breme proračuna se lahko sklene samo skladno s
predpisi o javnem naročanju.

16. člen
Odredbodajalec proračuna je župan.
Predsedniki svetov krajevnih skupnosti so odredbodajalci
za sredstva krajevnih skupnosti ob upoštevanju omejitev iz
3. člena tega odloka.

11. člen
Če se v teku proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna
sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče pred‑
videti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev storitev,
se dodatni odhodki poravnavajo v breme drugih proračunskih
postavk. O prerazporeditvah sredstev znotraj posameznega
področja in med posameznimi področji odloča župan, s skle‑
pom. Znotraj proračunskih postavk se sredstva lahko preraz‑
porejajo oziroma določajo novi konti.
Župan lahko spreminja načrt razvojnih programov v pri‑
meru, ko gre za prerazporeditve v posebnem delu proračuna,
ki se nanašajo na prerazporeditve kontov 42, 43 in 4102. Za
projekte, ki so predmet javnega razpisa in katerih vrednost se
v toku izvajanja poveča za več kot 20%, mora to povečanje
predhodno potrditi občinski svet.
Novi projekti za katere je potrebno izvesti postopek jav‑
nega razpisa se lahko uvrstijo v NRP le na podlagi odločitve
občinskega sveta.
Predsedniki svetov krajevnih skupnosti lahko prerazpo‑
rejajo sredstva v okviru sprejetega finančnega načrta krajevne
skupnosti, kolikor se v teku finančnega načrta ugotovi, da je po‑
trebno zagotoviti dodatna sredstva, ki so nujna za izvrševanje
predpisov ali izvršitev storitev. Dodatni odhodki se pokrivajo v
breme drugih postavk finančnega načrta krajevnih skupnosti.
Prerazporejanje sredstev med bilancami:
– bilanco prihodkov in odhodkov,
– računom finančnih terjatev in naložb in
– računom financiranja ni možno.
Kolikor se po sprejemu proračuna ugotovi, da obstaja mo‑
žnost prodaje stvarnega premoženja, ki ni bilo zajeto v letnem

13. člen
V sprejetem proračunu lahko na predlog neposrednega
proračunskega uporabnika finančna služba proračuna občine
znotraj proračunske postavke odpre nov konto, določi vsaki
proračunski postavki novo programsko in funkcionalno klasi‑
fikacijo, če je to potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe
ali uvrstitve.
14. člen
V primeru, da občina prejme namenska sredstva, ki niso
bila predvidena s tem odlokom, se za ta namen odpre nova
postavka proračuna na strani odhodkov za isti namen.
15. člen
Občina Hrpelje ‑ Kozina se v letu 2012 ne namerava
zadolžiti in v letu 2012 Občina Hrpelje ‑ Kozina ne bo dajala
soglasij k zadolžitvi javnim zavodom in javnim podjetjem. Ko‑
likor bi bilo zadolževanje potrebno (izgradnja Doma starejših
občanov) se občina zadolži s predhodnim soglasjem občin‑
skega sveta.

17. člen
Župan je pooblaščen, da odloča:
– o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije, ki
se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu
niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med
letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obse‑
gu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati,
– o začasni vezavi tekočih likvidnih sredstev zaradi ohra‑
nitve realne vrednosti,
– v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov o krat‑
koročni zadolžitvi,
– v drugih primerih, ko to določa zakon, statut Občine
Hrpelje ‑ Kozina in ta odlok.
18. člen
Župan lahko omogoči obročno odplačilo dolga oziroma
odpiše dolg, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju
z višino terjatve.
Kot dolg iz predhodnega odstavka se ne šteje dolg do
občine iz naslova obveznih dajatev.
19. člen
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodo‑
stojno knjigovodsko listino s katero se izkazuje obveznost za
izplačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo vsako izplačilo
preveriti in pisno potrditi delavci občinske uprave – skrbniki
proračunskih postavk, ki so zadolženi za posamezna področja
izvrševanja proračuna. Skrbnike proračunskih postavk s skle‑
pom določi župan.
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20. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od
1. 1. 2012.
Št. 410-78/2010-15
Hrpelje, dne 31. marca 2011
Župan
Občine hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič Midre l.r.

JESENICE
1384.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski
muzej Jesenice

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in spr.), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02 in spr.),
13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in
spr.) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list
RS, št. 55/07) sta Občinski svet Občine Jesenice na 6. redni
seji dne 31. 3. 2011 in Občinski svet Občine Kranjska Gora na
5. redni seji dne 30. 3. 2011 sprejela

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski
muzej Jesenice
1. člen
Drugi odstavek 1. člena Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Gornjesavski muzej Jesenice (Uradni list RS, 47/09)
(v nadaljevanju: odlok) se razdeli tako, da besedilo, ki se glasi:
»Javni zavod lahko opravlja dejavnost tudi za območje drugih
občin, če se občini soustanoviteljici in javni zavod tako dogo‑
vorijo in sklenejo z zainteresiranimi občinami oziroma z drugimi
osebami javnega prava ustrezne pogodbe.« predstavlja nov
tretji odstavek 1. člena odloka.
2. člen
V 2. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»V letu 1984 je bila ustanovljena Triglavska muzejska
zbirka, leta 2010 pa je bil v okviru NOE Kranjska Gora ustano‑
vljen Slovenski planinski muzej v Mojstrani.«
Peti in šesti odstavek 2. člena odloka postaneta šesti in
sedmi odstavek 2. člena odloka.
V prvem stavku šestega odstavka 2. člena odloka se be‑
seda »področje« črta in nadomesti z besedo »območje«.
V drugem stavku šestega odstavka 2. člena se beseda
»dislocirana« črta in nadomesti z besedilom »notranja organi‑
zacijska enota«.
Črta se besedilo dosedanjega sedmega in osmega od‑
stavka 2. člena odloka.
3. člen
V tretji alinei drugega odstavka 5. člena odloka se črta
besedilo »v prostorih javnega zavoda«.
V peti alinei drugega odstavka 5. člena odloka se doda
besedilo, ki se glasi: »skladno s področno zakonodajo«.
4. člen
V tretjem odstavku 19. člena se črta beseda »Posame‑
znega«.
Četrti odstavek 19. člena odloka se spremeni tako, da se
glasi: »Izvoljen je kandidat, ki dobi največ opredeljenih glasov
zaposlenih v javnem zavodu, ki so se udeležili volitev.«
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5. člen
V 20. členu odloka se črta besedilo »in Planinske zveze
Slovenije«.
6. člen
Besedilo prvega odstavka 35. člena odloka se črta in se
nadomesti z novim besedilom tako, da se glasi:
»Javni zavod upravlja z:
1. Muzejskim kompleksom Stara Sava, kamor spadajo:
a. Ruardova graščina na Jesenicah, kjer je sedež javnega
zavoda in železarska ter paleontološka in etnološka zbirka, ki
stoji na zemljišču s parc. št. 902/4, k.o. Jesenice;
b. del poslovnih prostorov v skupni izmeri 238 m2, kar
predstavlja 20% celotnega objekta v objektu Kasarna, ki stoji
na zemljišču s parc. št. 910/2, k.o. Jesenice, in sicer:
– prostori arhivskega skladišča,
– prostori fototeke,
– prostori stalne etnološke razstave;
c) Kolpern, ki stoji na zemljišču s parc. št. 910/22, k.o.
Jesenice;
č) Cerkev Marijinega vnebovzetja, ki stoji na zemljišču s
parc. št. 915, k.o. Jesenice;
d) Mlin, ki stoji na zemljišču s parc. št. 906/2, k.o. Jese‑
nice;
e) Pudlovka, ki stoji na zemljišču s parc. št. 910/2, k.o.
Jesenice;
f) Plavž, ki stoji na zemljišču s parc. št. 910/2, k.o. Jese‑
nice;
g) Delavnica Plastika, ki stoji na zemljišču s parc. 910/31,
k.o. Jesenice;
h) Rake, ki predstavljajo del zemljišča s parc. št. 908/2,
k.o. Jesenice;
i) Zunanje površine območja Stara Sava, ki jih sestavljajo
Trg 1, Trg 2 in Trg 3, in sicer:
– Trg 1 – zemljišča s parc. št. 902/3, 1458/5, 908/1 in del
908/2, vse k.o. Jesenice;
– Trg 2 – zemljišča s parc. št. 910/2, k.o. Jesenice;
– Trg 3 – zemljišča s parc. št. 910/31, k.o. Jesenice.
2. Kosovo graščino na Jesenicah, kjer so razstavni pro‑
stori muzeja in zbirka novejše zgodovine (lastnik: Občina Jese‑
nice), ki stoji na zemljišču s parc. št. 504, k.o. Jesenice;
3. Liznjekovo domačijo v Kranjski Gori, kjer so razstavni
prostori in etnološka zbirka (lastnik: Občina Kranjska Gora), ki
stoji na zemljišču s parc. št. 56, k.o. Kranjska Gora;
4. Objekt in zbirko Slovenskega planinskega muzeja v
Mojstrani (lastnik: Občina Kranjska Gora), ki stoji na zemljišču
s parc. št. 1347/1, k.o. Dovje;
5. Kajžnkovo hišo v Ratečah, kjer je etnološka zbirka
(lastnik: Občina Kranjska Gora), ki stoji na zemljišču s parc.
št. 86/1, k.o. Rateče«.
7. člen
V drugem odstavku 36. člena odloka se za besedo »ob‑
čine« doda vejica in doda besedilo: »opredeljene v tretjem
odstavku 1. člena tega odloka,«.
8. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice začne veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2011
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.
Št. 007/4‑5/209‑VS
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.
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Odlok o ustanovitvi javnega zavoda
Gornjesavski muzej Jesenice – UPB1

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in spr.), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02 in spr.),
13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in
spr.) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list
RS, št. 55/07) sta Občinski svet Občine Jesenice na 6. redni
seji dne 31. 3. 2011 in Občinski svet Občine Kranjska Gora na
5. redni seji dne 30. 3. 2011 sprejela

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski
muzej Jesenice – UPB1
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Jesenice in Občina Kranjska Gora
usklajujeta delovanje javnega zavoda Gornjesavski muzej Je‑
senice (v nadaljnjem besedilu: javni zavod), urejata njegov
status, razmerja med občinama soustanoviteljicama in javnim
zavodom ter urejata temeljna vprašanja glede organizacije,
dejavnosti in načina financiranja javnega zavoda.
Soustanoviteljici javnega zavoda sta Občina Jesenice
in Občina Kranjska Gora. Javni zavod opravlja dejavnost za
območje Občine Jesenice in Občine Kranjska Gora.
Javni zavod lahko opravlja dejavnost tudi za območje
drugih občin, če se občini soustanoviteljici in javni zavod tako
dogovorijo in sklenejo z zainteresiranimi občinami oziroma z
drugimi osebami javnega prava ustrezne pogodbe.
2. člen
Javni zavod je pravni naslednik Gornjesavskega muzeja
Jesenice, s sedežem na Cesti Franceta Prešerna 45, Jeseni‑
ce.
Muzej je bil ustanovljen 3. 7. 1951. Muzej je 20. 1. 1953
prešel v sestav železarne in se preimenoval v Tehniški muzej
Železarne Jesenice. Sedež muzeja je od leta 1954 v Ruardovi
graščini na Stari Savi na Jesenicah.
S sklepom skupščine Občine Jesenice št. 617‑3/91 je
bil ustanovljen Muzej Jesenice – Odlok o ustanovitvi javnega
zavoda Muzej Jesenice (Uradni list RS, št. 94/91).
S poslovanjem je kot občinski javni zavod pričel dne 1. 7.
1992 in priključil še od leta 1984 organizirano muzejsko‑gale‑
rijsko dejavnost pri Gledališču Toneta Čufarja.
V letu 1984 je bila ustanovljena Triglavska muzejska zbir‑
ka, leta 2010 pa je bil v okviru notranje organizacijske enote
(v nadaljevanju NOE) Kranjska Gora ustanovljen Slovenski
planinski muzej v Mojstrani.
Z Odlokom o ustanovitvi (Uradni list RS, št. 42/97) je
bilo usklajeno delovanje javnega zavoda Muzej Jesenice za
območje Občine Kranjska Gora. Uvedena je bila NOE Kranjska
Gora.
Z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski
muzej Jesenice (Uradni list RS, št. 64/00) so kot soustanovite‑
ljice javnega zavoda nastopile Občina Jesenice, Občina Žirov‑
nica in Občina Kranjska Gora. Javni zavod je bil preimenovan
v Gornjesavski muzej Jesenice. Z dnem uveljavitve Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice (Ura‑
dni list RS, št. 3/04) Občina Žirovnica ni več soustanoviteljica
javnega zavoda.
3. člen
Poslanstvo javnega zavoda je skrb za prepoznavanje,
ohranjanje in predstavljanje premične kulturne, žive in naravne
dediščine ter planinske in železarske dediščine širšega sloven‑
skega prostora.
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Svoje poslanstvo opravlja na podlagi zbirk z naslednjih
področij:
– zgodovina železarstva in rudarstva s tehniško dediščino
in s tem povezanih dejavnosti (železarska in rudarska zbirka,
zbirka tehniške dediščine, zbirka – arhivsko gradivo fond KID,
arhiv fotografij KID na Stari Savi),
– zgodovina slovenskega planinstva in s tem povezanih
dejavnosti (Slovenski planinski muzej v Mojstrani – področje
planinstva, alpinizma, gorskega reševanja ter ostale planinske
in gorniške dejavnosti),
– mestna in krajevna kulturna zgodovina celotne gornje‑
savske regije (zbirka novejše zgodovine v Kosovi graščini na
Jesenicah, zbirka krajevne zgodovine v Kajžnkovi hiši v Ratečah,
zbirka Josipa Vandota v Liznjekovi domačiji v Kranjski Gori),
– etnologija nosilcev omenjenih dejavnosti in prebivalcev
gornjesavske regije (zbirka Etnološka dediščina Rateč v Kaj‑
žnkovi hiši, zbirka Bivalna kultura železarjev v Kasarni na Stari
Savi, etnološka zbirka Liznjekove hiše v Kranjski Gori),
– geologija in paleontologija gornjesavske regije (paleon‑
tološka zbirka Jožeta Bediča, zbirka rud in mineralov v Ruar‑
dovi graščini na Jesenicah).
4. člen
Ime javnega zavoda: Gornjesavski muzej Jesenice.
Skrajšano ime: GMJ.
Sedež javnega zavoda: Cesta Franceta Prešerna 45,
Jesenice.
Javni zavod je pravna oseba.
Javni zavod je vpisan v sodni register: pri Okrožnem so‑
dišču v Kranju, pod registrsko številko 1/2656/00.
Pečat: zavod ima dva pečata pravokotne oblike (40 x
15 mm). V pečatu je besedilo Gornjesavski muzej Jesenice,
pod njim številka 1 oziroma 2. Pečat s številko 1 se uporablja
v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in
dopisov. Pečat s številko 2 se uporablja predvsem za žigosanje
finančne in knjigovodske dokumentacije.
Število pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uni‑
čenja ter delavce, ki so zanje odgovorni, določni direktor z
notranjim aktom javnega zavoda.
II. DEJAVNOSTI JAVNEGA ZAVODA
5. člen
Glede na namen, zaradi katerega je javni zavod ustano‑
vljen, opravlja znotraj javne službe naslednje naloge:
– varuje premično in živo kulturno dediščino, ohranja
materialne in vsebinske lastnosti predmetov, skupin predme‑
tov oziroma objektov ali območij, ki so opredeljeni kot kulturna
dediščina, skrbi za njihovo celovitost in neokrnjenost,
– zagotavlja javno dostopnost kulturne dediščine ter omo‑
goča njeno proučevanje in raziskovanje,
– skrbi za uveljavljanje in razvoj kulturne dediščine,
– evidentira, zbira, hrani, dokumentira, raziskuje, inventa‑
rizira, predstavlja in popularizira kulturno dediščino na podlagi
zbiralne politike in poslanstva javnega zavoda,
– varuje, konzervira, restavrira in hrani zbirke ter jih do‑
polnjuje v skladu s poslanstvom javnega zavoda,
– aktivno sodeluje na področju znanstvenega in kultur‑
nega sodelovanja z drugimi muzeji ter raziskovalnimi ustano‑
vami,
– razvija vlogo osrednjega muzeja za področje železar‑
stva in planinstva, da bo prevzel ustrezne naloge v sodelovanju
z muzejskimi partnerji in uporabniki,
– posreduje podatke o premični kulturni dediščini s po‑
dročja zgodovine tehnike in železarstva, zgodovine planinstva
in naravne, etnološke ter zgodovinske dediščine v register
dediščine in skrbi za dostopnost podatkov javnosti,
– predstavlja mestno in krajevno kulturno zgodovino ce‑
lotne gornjesavske regije ter skrbi za njuno zbiranje in razi‑
skovanje,
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– pripravlja in izvaja pedagoško andragoške programe in
sodeluje z vzgojno izobraževalnimi organizacijami,
– na podlagi zbiralne politike dokumentira in digitalizira
premično in nematerialno dediščino,
– omogoča dostopnost do podatkov in programov telesno
oviranim osebam,
– poleg stalne razstave vsaj enkrat letno pripravi študijske
razstave iz svojih zbirk, pri razstavah sodeluje z domačimi in
tujimi muzeji ter drugimi ustanovami,
– povezuje se s slovenskimi ustanovami v zamejstvu in po
svetu, skrbi za načrtno varovanje in hranjenje kulturne dedišči‑
ne v skladu s poslanstvom in zbiralno politiko muzeja,
– povezuje se z drugimi muzeji na področju restavrator‑
sko‑konservatorske dejavnosti,
– vodi interno strokovno knjižnico za področje svoje de‑
javnosti,
– izvaja arhivsko dejavnost nad gradivom, ki ga hrani, ter
zagotavlja javno službo uporabnikom arhivskega gradiva in
fotografskega gradiva,
– izvaja galerijsko in razstavno dejavnost,
– izdaja tiskano gradivo, video, zvočne in računalniške
zapise, ki izhajajo iz poslanstva muzeja, ter druge oblike pro‑
mocijskega materiala s področja dejavnosti javnega zavoda,
– upravlja z nepremičninami, ki tvorijo javno infrastrukturo
na področju kulture, v skladu s pogodbo, ki jo sklene z ustano‑
viteljicama oziroma pristojnim ministrstvom.
Poleg nalog iz prejšnjega odstavka opravlja zavod tudi
naslednje naloge:
– načrtuje in izvaja raziskovalno dejavnost v skladu s
poslanstvom muzeja,
– evidentira premično kulturno dediščino po standardih
UNESCO (Object ID) v skladu s poslanstvom muzeja,
– organizira in izvaja kongresne, protokolarne, izobraže‑
valne, družabne in druge prireditve,
– organizira in izvaja razne oblike izobraževanja (tečaji,
seminarji, umetniške delavnice ipd.) s področja dejavnosti ozi‑
roma kulture in umetnosti,
– oddaja prostore in tehnično opremo za izvedbo vseh
vrst prireditev, skladno s področno zakonodajo,
– založništvo publikacij vseh vrst, povezanih z dejavnostjo
javnega zavoda,
– prodaja publikacij vseh vrst, likovnih del, replik ekspona‑
tov, izdelkov domače in umetne obrti, informativno‑oglaševal‑
skega gradiva, knjig, nosilcev zvoka in DVD, spominkov ipd.,
zlasti s tematiko s področja naravne in kulturne dediščine,
– izvaja gostinske storitve za obiskovalce razstav in dru‑
gih kulturnih prireditev ter za zaposlene,
– opravlja druge naloge v soglasju z občinama sousta‑
noviteljicama.
6. člen
Dejavnost zavoda je v skladu s standardno klasifikacijo
dejavnosti naslednja:
91.020 Dejavnost muzejev
91.030 Varstvo kulturne dediščine
91.011 Dejavnost knjižnic
91.012 Dejavnost arhivov
18.130 Priprava za tisk in objavo
47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s knjigami
47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
z umetniškimi izdelki
47.789 Trgovina na drobno v drugih specializiranih pro‑
dajalnah
47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim
blagom
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
drugim blagom
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic
in tržnic
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56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
56.103 Slaščičarne in kavarne
56.300 Strežba pijač
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
74.200 Fotografska dejavnost
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge po‑
samične pisarniške dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
poslovanje
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
na področju kulture in umetnosti.
Javni zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge
pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki so določene s tem
odlokom.
Javni zavod lahko opravlja tudi drugo gospodarsko dejav‑
nost, če je le‑ta oziroma njen prihodek namenjen opravljanju
muzejske dejavnosti kot javne službe.
III. ORGANI JAVNEGA ZAVODA
7. člen
Organa javnega zavoda sta:
1. Direktor
2. Svet zavoda.
Direktor
8. člen
Direktor opravlja naloge programskega in poslovnega
direktorja, zastopa, predstavlja in vodi poslovanje javnega za‑
voda, ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela javnega
zavoda.
Direktorja imenuje na podlagi javnega razpisa ustanovitelj
javnega zavoda po predhodnem mnenju sveta za dobo petih
let z možnostjo ponovnih imenovanj.
9. člen
Naloge direktorja so določene s področnim zakonom.
Poleg zakonsko določenih nalog ima direktor še naslednje
naloge:
– načrtuje delo in poslovanje javnega zavoda,
– sprejema finančni načrt,
– izvršuje sklepe in odločitve sveta javnega zavoda in
drugih organov,
– oblikuje predloge dodatnih programov in dodatnih sto‑
ritev,
– skrbi za trženje storitev in določa cene javnih kulturnih
dobrin in storitev,
– skrbi za promocijo javnega zavoda,
– skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacija‑
mi,
– zagotavlja javnost dela,
– določa podatke, ki se štejejo za poslovno tajnost,
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v
skladu z veljavnimi predpisi,
– zagotavlja obveščanje zaposlenih v skladu s predpisi,
– odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti za‑
poslenih v skladu z veljavnimi predpisi,
– imenuje delovne skupine ali druga telesa za izvedbo
določenih nalog ali preučitev posameznih vprašanj iz svoje
pristojnosti,
– opravlja druga dela in naloge, ki jih določajo drugi pred‑
pisi, ta sklep in splošni akti javnega zavoda.
10. člen
Direktor zastopa in predstavlja javni zavod pred državnimi
organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil
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ter v pravnih poslih z drugimi pravnimi in fizičnimi osebami
neomejeno.
Izjemo predstavljajo pravni posli pridobitve stvarnega pre‑
moženja za potrebe javnega zavoda in pravni posli razpolaga‑
nja s stvarnim premoženjem, s katerim javni zavod upravlja.
Nepremično premoženje za potrebe delovanja javnega
zavoda na območju Občine Jesenice in Občine Kranjska Gora
pridobivata občini soustanoviteljici in ga preneseta javnemu
zavodu v upravljanje. Z nepremičnim stvarnim premoženjem v
lasti občin soustanoviteljic, s katerim zavod upravlja, razpola‑
gata ustanoviteljici, vsaka na svojem območju.
11. člen
Ob prijavi na razpis za delovno mesto direktorja je dolžan
kandidat predložiti predlog razvoja in dela javnega zavoda za
mandatno obdobje.
12. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splo‑
šnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo družboslovne smeri s po‑
dročja delovanja zavoda,
– ima strokovni izpit iz muzejske stroke,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju muzej‑
ske dejavnosti in najmanj 2 leti delovnih izkušenj na vodstvenih
delovnih mestih,
– poznavanje dela javnega zavoda.
Pogodbo o zaposlitvi sklene z direktorjem svet javnega
zavoda za določen čas, čas trajanja mandata. Mandat di‑
rektorja traja pet let, po preteku mandata je lahko ponovno
imenovan.
13. člen
V primeru direktorjeve odsotnosti ali zadržanosti nado‑
mešča direktorja zaposlen v javnem zavodu, ki ga pooblasti
direktor. Pisno pooblastilo določa obseg, vsebino in trajanje
pooblastila.
14. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata:
– iz razlogov, določenih v predpisih o javnih zavodih (med
drugim: če direktor sam zahteva razrešitev; če nastopi kateri od
razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno
razmerje po samem zakonu),
– če neutemeljeno ne uresničuje sklepov sveta javnega
zavoda,
– če ne ravna po veljavnih predpisih in notranjih aktih
javnega zavoda,
– če z nepravilnim ali nevestnim delom povzroči zavodu
večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje
naloge tako, da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri
opravljanju dejavnosti javnega zavoda,
– zaradi bistvenih sprememb dejavnosti, zaradi katere je
ustanovljen zavod,
– zaradi prenosa ustanoviteljstva.
15. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat, oziroma če
nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan,
ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti izmed strokovnih zapo‑
slenih v muzeju oziroma izmed kandidatov, ki so se prijavili na
razpis, vendar največ za eno leto.
Svet javnega zavoda
16. člen
Poleg zakonsko določenih nalog ima svet še naslednje
naloge:
– daje ustanovitelju pobudo za razrešitev direktorja,
– daje predhodno mnenje k razrešitvi direktorja, razen, če
je sam dal pobudo za njegovo razrešitev,
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– izvaja pravice in dolžnosti delodajalca v razmerju do
direktorja,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela jav‑
nega zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za
reševanje teh vprašanj,
– na predlog direktorja imenuje stalne ali občasne komi‑
sije za obravnavo vprašanj iz svoje pristojnosti,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejav‑
nosti,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem
javnega zavoda,
– potrjuje poslovno poročilo,
– izvaja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi, tem
odlokom in splošnimi akti javnega zavoda.
17. člen
Svet javnega zavoda sestavlja 7 članov:
– dva predstavnika Občine Jesenice,
– dva predstavnika Občine Kranjska Gora,
– dva predstavnika uporabnikov,
– en predstavnik zaposlenih.
Mandat članov sveta javnega zavoda traja 5 let in so po
preteku mandata lahko ponovno imenovani. Svetu javnega
zavoda prične teči mandat z dnem konstituiranja.
Direktor je dolžan o prenehanju mandata obvestiti občini
soustanoviteljici 90 dni pred potekom mandata članom sveta
javnega zavoda.
18. člen
Predstavnike občin soustanoviteljic v svetu javnega za‑
voda imenujeta pristojna organa Občine Jesenice in Občine
Kranjska Gora.
19. člen
Predstavnika zaposlenih v javnem zavodu izvolijo zapo‑
sleni v javnem zavodu na neposrednih in tajnih volitvah izmed
sebe.
Volitve vodi tričlanska volilna komisija, ki jo imenuje di‑
rektor za dobo 5 let. Volilna komisija najkasneje 60 dni pred
iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev.
Kandidata predlagajo najmanj trije zaposleni. Kandidata
lahko predlagajo tudi reprezentativni sindikati javnega zavoda.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži večina vseh zaposlenih v
javnem zavodu.
Izvoljen je kandidat, ki dobi največ opredeljenih glasov
zaposlenih v javnem zavodu, ki so se udeležili volitev.
Svet zavoda sprejme sklep o izvolitvi predstavnika zapo‑
slenih v zavodu na podlagi poročila volilne komisije.
20. člen
Predstavnika uporabnikov imenuje direktor javnega zavo‑
da na predlog Kulturniške zbornice Slovenije.
21. člen
Članu sveta javnega zavoda preneha mandat oziroma
je lahko razrešen pred potekom mandata za katerega je ime‑
novan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se neopravičeno ne udeleži dveh sej zaporedoma ozi‑
roma treh sej od štirih sklicanih,
– pri svojem delu v svetu zavoda vedoma krši predpise,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja stro‑
kovno,
– če ga odpokliče organ, ki ga je imenoval v svet zavoda,
po enakem postopku, kot velja za imenovanje,
– če članu sveta zavoda – predstavniku zaposlenih – pre‑
neha delovno razmerje v javnem zavodu.
Član sveta javnega zavoda se razreši po enakem postop‑
ku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen.
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22. člen
V primeru predčasne razrešitve člana sveta javnega za‑
voda se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov
član po enakem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen
razrešeni član.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev novega člana
sveta javnega zavoda ni potrebno, če je prenehal mandat enemu
članu in se bo mandat sveta javnega zavoda iztekel v roku 6
mesecev od dne prenehanja funkcije po 22. členu tega odloka.

tavljajo iz proračuna posamezne občine za delovanje javnega
zavoda. Občini soustanoviteljici ne odgovarjata za druge obve‑
znosti javnega zavoda.
Občine, ki s pogodbo na podlagi 33. člena tega odloka
poverijo opravljanje dejavnosti javnemu zavodu za njihovo
območje, odgovarjajo za obveznosti zavoda do višine sredstev,
ki so v občinskem proračunu posamezne občine namenjene za
delo zavoda. Za druge obveznosti javnega zavoda odgovarjajo
samo, če tako določa zakon ali posebna pogodba.

23. člen
Svet javnega zavoda sprejema odločitve iz svoje pristoj‑
nosti na sejah.
Seje sklicuje predsednik sveta, v njegovi odsotnosti pa
njegov namestnik. Predsednik sveta mora sklicati sejo tudi, če
to zahtevajo direktor, soustanoviteljici ali večina članov sveta
javnega zavoda. Če predsednik sveta ne skliče seje, skliče sejo
direktor javnega zavoda.
Prvo konstitutivno sejo sveta skliče direktor zavoda v roku
30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi članov v svet zavoda.
Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika
in namestnika.

29. člen
Presežek prihodkov nad odhodki javni zavod nameni za
izvajanje in razvoj svoje dejavnosti. O načinu razpolaganja s
presežkom odloča svet javnega zavoda na predlog direktorja
in v soglasju z občinama soustanoviteljicama (vsaka za svoj
delež sofinanciranja).
Izjemoma, če tako določa zakon, je mogoče presežek
prihodkov nad odhodki uporabiti tudi v druge namene.

24. člen
Svet javnega zavoda lahko veljavno sklepa, če je na seji
prisotna večina članov sveta javnega zavoda.
Svet javnega zavoda odloča z večino opredeljenih glasov
navzočih članov sveta. Člani sveta glasujejo javno z dvigova‑
njem rok, razen, če se odločijo, da o posameznem predlogu
odločitve glasujejo tajno.
Podrobnejše delovanje uredi svet javnega zavoda s po‑
slovnikom.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST
ZA OBVEZNOSTI JAVNEGA ZAVODA
25. člen
Javni zavod je samostojna pravna oseba, ki nastopa
v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z
vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj
račun, ne more pa sklepati pravnih poslov pridobitve oziroma
razpolaganja z nepremičninami.
26. člen
Sredstva za izvajanje javne službe na področju muzejske
dejavnosti pridobiva javni zavod:
– iz proračunskih sredstev ustanovitelja in iz drugih javnih
sredstev,
– iz sredstev Evropske skupnosti,
– plačil uporabnikov za storitve javne službe,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz sredstev občin, ki s pogodbo poverijo opravljanje
muzejske dejavnosti javnemu zavodu,
– lahko pa tudi iz drugih virov (donacije, dotacije, spon‑
zorstvo, kandidatura na javnih natečajih za sredstva iz nejavnih
virov idr.).
27. člen
Finančne obveznosti za izvajanje javne službe pokrivata
občini soustanoviteljici in občine, ki sofinancirajo dejavnost
javnega zavoda, kot to določa zakon, ki ureja javne finance za
posredne proračunske porabnike, ter v skladu s sklenjenimi
pogodbami. Javna sredstva se javnemu zavodu zagotavljajo v
skladu z veljavno zakonodajo.
28. člen
Javni zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine
sredstev, s katerimi razpolaga.
Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarjata občini
soustanoviteljici do višine sredstev, ki se v tekočem letu zago‑

30. člen
Javni zavod je dolžan obveščati občini soustanoviteljici o
izvrševanju letnega programa dela, o rezultatih poslovanja, ter
jima omogočiti vpogled v poslovne knjige.
V. PRISTOJNOST OBČIN SOUSTANOVITELJIC
31. člen
Občina Jesenice in Občina Kranjska Gora sta ustanovili
skupni organ z Odlokom o ustanovitvi skupnega organa Občine
Jesenice in Občine Kranjska Gora za izvrševanje ustanovitelj‑
skih pravic v Javnem zavodu »Gornjesavski muzej Jesenice«
(Uradni list RS, št. 68/05), ki ga sestavljata župana obeh občin
ustanoviteljic.
32. člen
Občini soustanoviteljici imata v razmerju do javnega zavo‑
da pravice in obveznosti v skladu z zakonom, ustanovitvenim
aktom, drugimi predpisi in sklenjenimi pogodbami.
33. člen
Občine, ki s pogodbo poverijo opravljanje muzejske de‑
javnosti (ali njenega dela) javnemu zavodu tudi za svoje ob‑
močje ter tako del dejavnosti zavoda tudi financirajo, imajo v
razmerju do javnega zavoda pravice, kot jih določa veljavna
zakonodaja in pravice, ki si jih zagotovijo s posebno pogodbo.
Stranke, ki sklepajo pogodbo, opredeljeno v prvem od‑
stavku tega člena, so: občini ustanoviteljici, javni zavod in
občina, ki dejavnost zavoda sofinancira.
34. člen
Premoženje, s katerim javni zavod upravlja, je last občin
soustanoviteljic. Vsaka občina soustanoviteljica ima v lasti
premoženje, ki leži na njenem območju.
Z nepremičnim premoženjem javni zavod upravlja s skrb‑
nostjo dobrega gospodarja.
Z nepremičnim premoženjem javni zavod ne razpolaga.
Vsi pravni posli, katerih predmet je nepremično premoženje, so
v izključni pristojnosti občin soustanoviteljic. O pridobivanju in
razpolaganju z nepremičnim premoženjem za potrebe javne‑
ga zavoda odločata občini soustanoviteljici, vsaka na svojem
območju.
S premičnim premoženjem upravlja javni zavod samostoj‑
no, v skladu z veljavnimi predpisi.
35. člen
Javni zavod upravlja z:
1. Muzejskim kompleksom Stara Sava, kamor spadajo:
a) Ruardova graščina na Jesenicah, kjer je sedež javnega
zavoda in železarska ter paleontološka in etnološka zbirka, ki
stoji na zemljišču s parc. št. 915, k.o. Jesenice;
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b) del poslovnih prostorov v skupni izmeri 238 m2, kar
predstavlja 20% celotnega objekta v objektu Kasarna, ki stoji
na zemljišču s parc. št. 910/2, k.o. Jesenice, in sicer:
– prostori arhivskega skladišča,
– prostori fototeke,
– prostori stalne etnološke razstave;
c) Kolpern, ki stoji na zemljišču s parc. št. 910/22, k.o.
Jesenice;
č) Cerkev Marijinega vnebovzetja, ki stoji na zemljišču s
parc. št. 915, k.o. Jesenice;
d) Mlin, ki stoji na zemljišču s parc. št. 906/2, k.o. Jese‑
nice;
e) Pudlovka, ki stoji na zemljišču s parc. št. 910/2, k.o.
Jesenice;
f) Plavž, ki stoji na zemljišču s parc. št. 910/2, k.o. Jese‑
nice;
g) Delavnica Plastika, ki stoji na zemljišču s parc. 910/31,
k.o. Jesenice;
h) Rake, ki predstavljajo del zemljišča s parc. št. 908/2,
k.o. Jesenice;
i) Zunanje površine območja Stara Sava, ki jih sestavljajo
Trg 1, Trg 2 in Trg 3, in sicer:
– Trg 1 – zemljišča s parc. št. 902/3, 1458/5, 908/1 in del
908/2, vse k.o. Jesenice;
– Trg 2 – zemljišča s parc. št. 910/2, k.o. Jesenice;
– Trg 3 – zemljišča s parc. št. 910/31, k.o. Jesenice.
2. Kosovo graščino na Jesenicah, kjer so razstavni pro‑
stori muzeja in zbirka novejše zgodovine (lastnik: Občina Jese‑
nice), ki stoji na zemljišču s parc. št. 504, k.o. Jesenice.
3. Liznjekovo domačijo v Kranjski Gori, kjer so razstavni
prostori in etnološka zbirka (lastnik: Občina Kranjska Gora), ki
stoji na zemljišču s parc. št. 56, k.o. Kranjska Gora.
4. Objekt in zbirko Slovenskega planinskega muzeja v
Mojstrani (lastnik: Občina Kranjska Gora), ki stoji na zemljišču
s parc. št. 1347/1, k.o. Dovje.
5. Kajžnkovo hišo v Ratečah, kjer je etnološka zbirka
(lastnik: Občina Kranjska Gora), ki stoji na zemljišču s parc.
št. 86/1, k.o. Rateče.
Javni zavod upravlja tudi z vso opremo in muzejskimi
predmeti, ki se nahajajo v zgoraj navedenih prostorih in pripa‑
dajočih depojih.
Po pogodbi lahko javni zavod upravlja tudi z nepremič‑
ninami, opremo in muzejskimi predmeti, ki se nahajajo na
območju drugih občin.
VI. NOTRANJI AKTI JAVNEGA ZAVODA
36. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu sprej‑
me direktor javnega zavoda, po predhodnem mnenju repre‑
zentativnih sindikatov v javnem zavodu, k aktu o sistemizaciji
delovnih mest poda svoje soglasje svet javnega zavoda ter
skupni organ ustanoviteljic oziroma pristojna ustanoviteljica.
Podlaga za sprejem akta o sistemizaciji je enoten sklep, ki
ga sprejmeta občini soustanoviteljici in občine opredeljene v tre‑
tjem odstavku 1. člena tega odloka, ki dejavnost zavoda sofinan‑
cirajo, če gre za dela, ki jih javni zavod izvaja za vse občine.
Podlaga za sprejem akta o sistemizaciji za delovna mesta,
ki se nanašajo samo na eno občino, je sklep soustanoviteljice
oziroma občine, ki javni zavod sofinancira, če gre za dela, ki jih
javni zavod izvaja samo za eno občino.
Zavod ima tudi druge splošne akte, s katerimi se urejajo
vprašanja, pomembna za delo in poslovanje javnega zavoda.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka nadaljujeta z delom do‑
sedanji direktor in svet zavoda do izteka mandata, za katerega
sta bila imenovana.
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38. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest in kadrovski načrt mo‑
rata biti usklajena z zakonodajo in tem odlokom najkasneje v
30 dneh po začetku veljavnosti tega odloka.
39. člen
Soustanoviteljske pravice in dolžnosti do javnega zavoda,
razen sprejemanja akta o ustanovitvi, njegovih sprememb, ime‑
novanja članov sveta javnega zavoda in imenovanja direktorja
javnega zavoda, ki jih izvršujeta občinska sveta občin sou‑
stanoviteljic, izvršujeta župana občin soustanoviteljic oziroma
skupni organ ustanoviteljic.
40. člen
Direktor na podlagi tega odloka poskrbi za vpis v sodni
register.
41. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice
(Uradni list RS, št. 3/04 in spr.).
42. člen
Uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javne‑
ga zavoda Gornjesavski muzej Jesenice začne veljati dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2011
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.
Št. 007/4‑6/2009‑VS
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.
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Odlok o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Občine Litija

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08
– odločba US, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 16. in 51. člena Sta‑
tuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in
12/11) in v skladu z Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji
delovnih mest in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih
organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04
– popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06,
9/07, 101/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10,
42/10 in 82/10) je Občinski svet Občine Litija na 4. redni seji
dne 30. 3. 2011 sprejel

ODLOK
o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Litija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa organizacijo in delovna področja občinske
uprave Občine Litija (v nadaljevanju: občinska uprava), njeno
delovanje, notranje organizacijske enote in druga vprašanja v
zvezi z delovanjem občinske uprave.
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2. člen
Upravne naloge so naloge, ki jih v skladu z zakonodajo
na področju lokalne samouprave izvaja občinska uprava za
zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev, in sicer:
– izvrševanje zakonov, podzakonskih aktov in občinskih
predpisov,
– pripravljanje predlogov splošnih in posamičnih aktov
ter drugih gradiv,
– spremljanje stanja na področjih, ki so v pristojnosti obči‑
ne in skrb za njihov razvoj ter pripravljanje predlogov ustreznih
razvojnih dokumentov,
– izvajanje in razvoj dejavnosti gospodarskih javnih
služb,
– pospeševanje razvoja na področju gospodarstva in
družbenih dejavnosti,
– razpolaganje z občinskim premoženjem.
Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz svoje pri‑
stojnosti.
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z
ožjimi deli občine, občinskimi upravami drugih občin, nosilci
javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, gospodarskimi druž‑
bami ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj
ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.
3. člen
Občinsko upravo usmerja in nadzira župan. Župan je
predstojnik občinske uprave.
Delo občinske uprave vodi direktor občinske uprave.
4. člen
Občinska uprava izvršuje predpise in akte, ki jih sprejema
občinski svet in župan, kakor tudi zakone in druge podzakon‑
ske akte.
Občinska uprava odgovarja županu za stanje na podro‑
čju, za katerega je bila ustanovljena, spremlja stanje in razvoj
na matičnih področjih, pravočasno opozarja na pojave, ki jih
ugotovi pri izvajanju zakonov in drugih predpisov, daje pobude
in predloge za izvrševanje vprašanj na svojih področjih in opra‑
vlja druge strokovne naloge.
5. člen
Občinska uprava skrbi za obveščanje javnosti o načinu
svojega poslovanja ter uresničevanju pravic strank.
Pri poslovanju s strankami mora občinska uprava zagoto‑
viti spoštovanje njihove osebnosti in dostojanstva ter zagotoviti,
da čim hitreje in čim lažje uresničujejo svoje pravice in pravne
koristi.
Način poslovanja s strankami, način zagotavljanja obve‑
ščenosti javnosti, način zagotovitve možnosti posredovanja
kritik in pripomb, njihova obravnavanja in odgovarjanja nanje,
poslovanje z dokumentarnim gradivom, poslovni čas, uradne
ure in druga vprašanja načina delovanja občinske uprave ureja
župan ali po njegovem pooblastilu direktor občinske uprave.
6. člen
Delo občinske uprave je javno. O delu občinske uprave
obvešča javnost župan, po njegovem pooblastilu pa lahko
podžupan, direktor občinske uprave ali drugi uslužbenci ob‑
činske uprave iz svojega delovnega področja. Javnost dela
se zagotavlja s pošiljanjem gradiv za seje občinskega sveta
predstavnikom sredstev javnega obveščanja, predstavnikom
političnih strank in predsednikov svetov ožjih delov občin, z ura‑
dnimi sporočili za javnost, posredovanjem informacij javnega
značaja v svetovni splet v skladu z veljavno zakonodajo, novi‑
narskimi konferencami, okroglimi mizami in z drugimi oblikami
sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja in na
druge ustrezne načine, ki omogočajo javnosti, da se seznani z
delom občinske uprave.
Javni uslužbenci morajo varovati tajnost podatkov, ki so
z zakonom ali drugimi predpisi določeni kot osebna, državna
ali uradna tajnost.
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7. člen
Na prvi stopnji odloča občinska uprava o upravnih stva‑
reh iz občinske pristojnosti, na drugi stopnji pa župan, če ni z
zakonom drugače določeno.
O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov organov občin‑
ske uprave v upravnem sporu odloča pristojno sodišče.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNA PODROČJA
OBČINSKE UPRAVE
8. člen
Organizacija občinske uprave je oblikovana tako, da za‑
gotavlja:
– strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševa‑
nje nalog občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pra‑
vic, interesov in obveznosti udeležencev v postopkih ter drugih
strank,
– smotrno organizacijo in vodenje dela v upravi,
– koordinirano izvajanje nalog in učinkovito izvajanje pro‑
jektnih nalog,
– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi, organizacijami
in institucijami.
9. člen
Občinsko upravo sestavljajo naslednje notranje organi‑
zacijske enote:
– Urad župana,
– Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti,
– Oddelek za infrastrukturo in prostor.
Pooblastila za vodenje organizacijskih enot se določijo v
aktu o sistemizaciji delovnih mest občinske uprave.
10. člen
Urad župana opravlja naslednje naloge:
– usklajuje in koordinira delo občinskega sveta in občin‑
ske uprave,
– opravlja organizacijska, strokovna in administrativ‑
no‑tehnična opravila za potrebe župana, podžupanov, direk‑
torja občinske uprave, občinskega sveta in njegovih delovnih
teles,
– opravlja naloge sprejemne in glavne pisarne,
– opravlja stike z javnostjo glede dela občine.
11. člen
Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti in Od‑
delek za infrastrukturo in prostor na svojih področjih opravljata
naslednje naloge:
– pripravljata programe in predloge za rešitev in izvedbo
posameznih nalog iz svojega področja,
– planirata porabo sredstev proračuna, potrebnih za iz‑
vajanje nalog,
– skrbita za izvedbo določenih in načrtovanih nalog in
nadzorujeta poslovanje porabnikov sredstev proračuna obči‑
ne,
– pripravljata, koordinirata in operativno spremljata in
vodita investicije iz svojega področja, financirane iz občinskega
proračuna,
– pripravljata splošne in posamične akte, ki jih sprejemata
župan oziroma občinski svet ter skrbita za pregled delovnih
gradiv, ki jih sprejme občinski svet,
– opravljata naloge za delovna telesa občinskega sveta
in druge organe občine,
– opravljata svetovalno funkcijo županu občine in direk‑
torju občinske uprave,
– tekoče spremljata izvajanje in spremembe predpisov na
svojem področju ter opozarjata župana in direktorja občinske
uprave na morebitna neskladja ter predlagata uskladitve oziro‑
ma pripravljata predloge za reševanje le‑teh,

Stran

3962 /

Št.

29 / 18. 4. 2011

– nudita pomoč pri opravljanju nalog ožjih delov občine,
– opravljata upravne naloge iz svojega področja ter vodita
evidence o upravnih postopkih,
– skrbita za zakonitost, izvajanje in nadzor nad izvajanjem
občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja za‑
deve iz svoje pristojnosti, ter zakonitostjo in izvajanjem splošnih
aktov javnih zavodov, javnih podjetij in drugih organizacij, ki jih
potrjuje ali daje soglasje oziroma mnenje k njim občinski svet.
12. člen
Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti opra‑
vlja naslednje naloge:
– sestavlja in pripravlja predlog proračuna in zaključnega
računa ter skrbi za izvrševanje proračuna,
– nadzira poslovanje, zadolževanje ter dajanje poroštev
javnih zavodov, javnih podjetij ter drugih pravnih oseb, katerih
ustanovitelj ali soustanovitelj je občina,
– ravna s finančnim in stvarnim premoženjem v lasti
občine,
– opravlja plačila, tekoče ureja, zajema, knjigovodsko
evidentira in sporoča podatke, pripravlja računovodske izkaze,
izvaja računovodski nadzor in nadzor nad izpolnjevanjem in
plačilom terjatev in obveznosti ter arhivira izvirnike knjigovod‑
skih listin občinskega proračuna in neposrednih uporabnikov
občinskega proračuna,
– izvaja vodenje poslovnih knjig in izdelavo letnih poročil
občinskega proračuna in neposrednih uporabnikov občinskega
proračuna,
– izvaja finančno poslovodenje, načrtovanje in izvrševanje
proračunov in finančnih načrtov, računovodenje občinskega pro‑
računa in neposrednih uporabnikov občinskega proračuna,
– izvaja zadolževanje občine, izdajanje poroštva občine
in upravljanje dolgov občine,
– pripravlja konsolidirano premoženjsko bilanco občine,
– organizira volilna opravila in referendume,
– organizira notranje revidiranje,
– organizira in spremlja postopke javnih naročil,
– zagotavlja dostop do informacij javnega značaja,
– organizira vzdrževanja objektov, opreme in inventarja,
ki ga uporablja občinska uprava,
– skrbi za zavarovanje premičnega in nepremičnega pre‑
moženja občine,
– pregleduje in pripravlja pogodbe in splošne akte za
občinsko upravo in občinski svet,
– vodi zahtevnejše upravne postopke,
– daje pravna mnenja v vseh zadevah iz pristojnosti
občine,
– zagotavlja zastopanje občine v vseh sodnih in upravnih
postopkih ter pripravlja dokumentacijo za reševanje sporov na
sodiščih in izvensodnih poravnavah sporov,
– vodi upravne postopke na drugi stopnji,
– skrbi za kadrovske zadeve in izobraževanje,
– skrbi za priglasitve javnih prireditev in zbiranj, ter obra‑
tovalnih časov gostinskih lokalov,
– koordinira pripravo projektov, ki se sofinancirajo iz
Evropskih skladov in sredstev Javno zasebnega partnerstva,
– odmerja komunalne takse,
– organizira požarno varnost ter zaščito in reševanje,
– organizira pomoč občanom ob nesrečah,
– pripravlja in uresničuje akte občine v zvezi z ustanavlja‑
njem javnih zavodov na področju zdravstva, otroškega varstva,
otrok, osnovnega šolstva, glasbe, knjižničarstva, kulture, špor‑
ta, dela z mladimi ter socialnega skrbstva,
– pripravlja akte in skrbi za uresničevanje in pospeševanje
programov razvoja zdravstva, otroškega varstva, osnovnega
šolstva, knjižničarstva, glasbe, kulture, športa, dela z mladimi
ter socialnega skrbstva,
– organizira mrežo zdravstvene službe na primarni ravni
in lekarniške dejavnosti,
– skrbi in nadzira vzdrževanje objektov in osnovnih sred‑
stev preko javnih zavodov,
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– pripravlja in predlaga financiranje programov javnih del,
– organizira zdravstveno zavarovanje občanov za primer
brezposelnosti.
13. člen
Oddelek za infrastrukturo in prostor opravlja naslednje
naloge:
– vodi in usklajuje aktivnosti na področju gospodarskega
razvoja občine,
– skrbi za koordinacijo in promocijo projektov na področju
kmetijstva, podjetništva, obrti in turizma v občini,
– opravlja strokovno‑tehnične, organizacijske in razvojne
naloge na področju gospodarskih javnih služb,
– izvaja nadzor nad delom gospodarskih javnih služb, ki
jih izvajajo javna podjetja in koncesionarji,
– organizira načrtovanje, gradnjo, vzdrževanje in urejanje
objektov gospodarske javne infrastrukture,
– skrbi in nadzira vzdrževanje infrastrukturnih objektov in
drugih javnih objektov, ki so v lasti občine in z njimi neposredno
upravlja občina,
– obračunava komunalne prispevke,
– izdeluje podlage za obračun nadomestil za uporabo
stavbnega zemljišča,
– pripravlja in izvaja ukrepe s področja varstva okolja,
– vodi in ažurira banko cestnih podatkov,
– skrbi za varnost, preventivo in vzgojo v cestnem pro‑
metu,
– vodi in izvaja ukrepe opremljanja zemljišč za gradnjo,
– vodi sistem zbirk katastra gospodarske infrastrukture,
– sestavlja in pripravlja prostorske akte,
– pripravlja in izdaja lokacijske informacije o namenski
rabi prostora, lokacijske in druge pogoje, kot jih določajo občin‑
ski izvedbeni prostorski akti ter podatke o prostorskih ukrepih,
ki veljajo na določenem območju,
– pridobiva strokovne podlage za prostorsko načrtovanje,
členitev prostora, načrtovanje poselitve, načrtovanje in gradi‑
tev gospodarske javne infrastrukture, načrtovanje prostorskih
ureditev in graditev v krajini, opremljanje zemljišč za gradnjo,
uveljavljanje prostorskih ukrepov za izvajanje načrtovanih pro‑
storskih ureditev,
– predlaga usmeritve prostorskega razvoja občine z določa‑
njem ciljev in usmeritev za urejanje prostora v občini ob upošteva‑
nju državnih usmeritev za urejanje prostora na lokalni ravni,
– predlaga podrobnejša merila in pogoje za urejanje pro‑
stora in načrtovanje prostorskih ureditev na območju občine,
– predlaga ukrepe za izvajanje prostorskih ukrepov za
uresničevanje občinskih prostorskih aktov,
– predlaga, vodi in izvaja ukrepe aktivne zemljiške politi‑
ke, ukrepe za izvedbo ukrepov na območju prenove in izvaja
ukrepe opremljanja zemljišč za gradnjo,
– zagotavlja informacijski razvoj in vzdrževanje informa‑
cijske opreme za občinsko upravo,
– skrbi za varnost pri delu.
14. člen
Posamezno nalogo občinske uprave opravi tisti javni
uslužbenec, v katerega delovno področje spada naloga po aktu
o sistemizaciji delovnih mest oziroma po svoji naravi.
Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v delov‑
no področje nobenega od javnih uslužbencev občinske upra‑
ve, jo opravi javni uslužbenec, ki ga določi župan ali direktor
občinske uprave.
15. člen
Župan notranje poslovanje občinske uprave ureja s pra‑
vilniki, navodili, pisnimi in ustnimi odredbami.
Javni uslužbenci občinske uprave so se dolžni ravnati v
skladu z akti iz prejšnjega odstavka.
16. člen
Župan lahko kot svoje posvetovalno telo oblikuje kolegij
župana.
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Župan določi sestavo kolegija glede na obravnavano pro‑
blematiko. Kolegij sklicuje župan, po njegovem pooblastilu pa
lahko tudi podžupan ali direktor občinske uprave.
O sklepih kolegija se vodi zapisnik.
17. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več
uslužbencev oziroma sodelovanje različnih strok in stopenj
znanja, lahko župan s sklepom ustanovi delovne in projektne
skupine ali druge oblike sodelovanja. S sklepom o ustanovitvi
župan določi sestavo delovne ali projektne skupine, vodjo de‑
lovne skupine, pooblastila, pristojnosti, naloge, roke za izvedbo
nalog, sredstva in druge pogoje za njeno delo.
18. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno strokovnost in jih usluž‑
benci občinske uprave ne morejo opraviti sami, lahko župan
ustanovi delovno ali projektno skupino, ki jo sestavljajo zunanji
izvajalci, s katerimi se sklenejo ustrezne pogodbe. S sklepom
o ustanovitvi projektne skupine se določi njena sestava, vodja
delovne skupine, pooblastila, pristojnosti, naloge, roki za izved‑
bo nalog, sredstva in drugi pogoji za njeno delo.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI
JAVNIH USLUŽBENCEV
19. člen
V skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest, ki ga do‑
loči župan, opravljajo naloge občinske uprave javni uslužbenci
na uradniških in strokovno tehničnih delovnih mestih.
20. člen
Javni uslužbenec občinske uprave opravlja naloge dolo‑
čene z zakoni in drugimi predpisi, navodili in pooblastili, ki jih
ima. Javni uslužbenec se je dolžan ravnati po navodilih pred‑
stojnika organa občinske uprave oziroma direktorja občinske
uprave.
Javni uslužbenci morajo svoje naloge opravljati strokovno,
vestno, hitro, nepristransko ter kvalitetno in pri tem upoštevati
javni interes in konkretne okoliščine primera. Pri svojem delu
ravnajo po pravilih stroke in se v ta namen stalno usposabljajo
ter izpopolnjujejo, pri čemer pogoje za strokovno izpopolnjeva‑
nje in usposabljanje zagotavlja delodajalec.
Javni uslužbenci morajo delovati politično nevtralno in
nepristransko. Morajo biti lojalni do občine kot delodajalca,
spoštljivi tako v odnosih z uporabniki storitev občinske uprave,
kot v odnosih z nadrejenimi, sodelavci in podrejenimi. Pri opra‑
vljanju javnih nalog ne smejo ravnati samovoljno ali v škodo
katerekoli osebe, skupine, osebe javnega ali zasebnega prava,
primerno morajo upoštevati pravice, dolžnosti in ustrezne inte‑
rese le‑teh. Svojo pravico do odločanja po prosti presoji morajo
uresničevati nepristransko in ob upoštevanju meril, določenih v
predpisih. Pri opravljanju nalog ne smejo dovoliti, da je njihov
zasebni interes v nasprotju z njihovimi pooblastili in svojega
položaja ne smejo izkoriščati za svoj zasebni interes. Javna
sredstva morajo gospodarno in učinkovito uporabljati, s ciljem
doseganja najboljših rezultatov ob najnižjih stroških.
Javni uslužbenci morajo vselej ravnati tako, da ohranjajo
in krepijo ugled občinske uprave ter zaupanje javnosti v pošte‑
nost, nepristranskost in učinkovitost opravljanja javnih nalog.
S primernim upoštevanjem pravice do dostopa do uradnih
informacij so javni uslužbenci dolžni ustrezno in z vso potrebno
zaupnostjo obravnavati vse informacije in dokumente, ki jih
pridobijo v času zaposlitve v občinski upravi.
21. člen
O zaposlitvi v občinski upravi in o imenovanju javnih
uslužbencev v naziv odloča župan.
Direktorja občinske uprave imenuje na položaj župan.
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22. člen
Direktor občinske uprave je odgovoren za zakonitost po‑
slovanja in dosledno izvajanje predpisov, ki se nanašajo na
izvajanje nalog lokalne skupnosti. Za svoje delo in za delo
občinske uprave je odgovoren županu.
23. člen
Direktor občinske uprave je javni uslužbenec, ki kot ura‑
dnik na položaju:
– vodi in koordinira delo občinske uprave,
– razporeja naloge oziroma delo med javne uslužbence
občinske uprave in skrbi za delovno disciplino,
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in vodi
ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v občini,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delova‑
njem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi
v občini in izven nje,
– opravlja druge naloge, določene s predpisi ter po od‑
redbah župana.
24. člen
Notranjo organizacijsko enoto vodi vodja oddelka, ki ga
imenuje in razrešuje župan in je za svoje delo odgovoren žu‑
panu in direktorju občinske uprave.
Vodja notranje organizacijske enote načrtuje, organizira,
usmerja in nadzoruje opravljanje dela v notranji organizacijski
enoti ter sodeluje in usklajuje delo z drugimi notranjimi organi‑
zacijskimi enotami, po pooblastilu direktorja občinske uprave
odloča o zadevah iz delovnega področja posamezne notranje
organizacijske enote, opravlja najzahtevnejše strokovne naloge
v notranji organizacijski enoti in sodeluje z drugimi vodji notra‑
njih organizacijskih enot in je odgovoren za stanje na svojem
delovnem področju.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Naloge redarstva in inšpektorata izvaja organ skupne
občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin
Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji«
ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri
Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji« (Uradni
list RS, št. 4/11).
26. člen
Župan izda nov akt o sistemizaciji delovnih mest v ob‑
činski upravi v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka. Nov akt o
sistemizaciji delovnih mest bo predstavljal pravno podlago za
razporeditev javnih uslužbencev na ustrezna delovna mesta
oziroma za drugo odločitev o pravicah in obveznostih javnih
uslužbencev v občinski upravi.
27. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Litija
(Uradni list RS, št. 123/04 in 139/06).
28. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2011
Litija, dne 30. marca 2011
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.
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Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev občinskega prostorskega načrta
Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO‑1B, 108/09, 80/10 –
ZUPDPP in 106/10 – popr. ZUPUDPP) in 51. člena Statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno
prečiščeno besedilo) sprejemam

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
občinskega prostorskega načrta Mestne občine
Ljubljana – izvedbeni del
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev
občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – iz‑
vedbeni del, sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem
načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS,
št. 78/10, 10/11 – DPN in 22/11 – popr.; v nadaljevanju: OPN
MOL ID).
Spremembe in dopolnitve OPN MOL ID obsegajo:
a) posamične spremembe in dopolnitve vsebin OPN MOL
ID znotraj stavbnih zemljišč, ki se nanašajo na meje med na‑
menskimi rabami, kategorije namenskih rab, stopnje izkorišče‑
nosti parcel, namenjenih gradnji in druge prostorske izvedbene
pogoje,
b) tematske spremembe in dopolnitve vsebin OPN MOL
ID, ki se nanašajo na izboljšanje posameznih vsebin OPN
MOL ID, in
c) jasnejšo artikulacijo posameznih delov tekstualnega in
grafičnega dela OPN MOL ID ter odpravo vsebinskih neskladij
med posameznimi deli tekstualnega in grafičnega dela OPN
MOL ID.
V posameznih delih se spreminjajo in dopolnjujejo vsebi‑
ne odloka o OPN MOL ID, njegovih prilog in grafičnega dela.
Spremembe in dopolnitve OPN MOL ID se pripravijo v okvi‑
ru strateških usmeritev Občinskega prostorskega načrta Mestne
občine Ljubljana – strateški del, kateri se ne spreminja.
Spremembe in dopolnitve OPN MOL ID se ne nanašajo
na spremembe nestavbnih v stavbna zemljišča in niso v na‑
sprotju z varstvenimi režimi na zavarovanih območjih.
Spremembe in dopolnitve OPN MOL ID se pripravijo na
podlagi internih ugotovitev in na podlagi predlogov in pobud,
zbranih na Mestni občini Ljubljana, do objave tega sklepa.
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb
in dopolnitev OPN MOL ID z oznako A
V obdobju po sprejetju OPN MOL ID julija 2010 in njegovi
uveljavitvi oktobra 2010 so bile pri njegovi uporabi s strani
MOL, Upravne enote Ljubljana, projektantov, posameznikov ter
drugih uporabnikov ugotovljene nekatere nejasnosti, neuskla‑
jenosti in nova dejstva, ki ob pripravi še niso mogla biti upošte‑
vana, ter podani predlogi in pobude za izboljšanje vsebin OPN
MOL ID za posamezna območja ali tematska področja.
S sprejetjem sprememb in dopolnitev OPN MOL ID bodo
odpravljene neusklajenosti:
– med posameznimi členi odloka,
– med določili odloka in njegovih prilog,
– med določili odloka in kartografskimi prikazi in
– med posameznimi kartografskimi prikazi.
Na podlagi ugotovljenih neusklajenosti bodo izboljšani
oziroma dopolnjeni tudi prostorski izvedbeni pogoji in druga
določila za posamezna območja in tematska področja.
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3.
Območje sprememb in dopolnitev OPN MOL ID
Spremembe in dopolnitve določil posameznih členov od‑
loka se nanašajo na celotno območje MOL, posamezne spre‑
membe in dopolnitve namenske rabe in prostorskih izvedbenih
pogojev v tekstualni ali grafični obliki pa na posamezne enote
urejanja prostora oziroma posamezne kartografske prikaze.
4.
Način pridobitve strokovnih rešitev
Zbrane pobude in predlogi bodo analizirani ter na podlagi
strokovnih preveritev vključeni v osnutek sprememb in dopol‑
nitev OPN MOL ID. Strokovne preveritve bodo izdelane za vse
spremembe oziroma dopolnitve, s čimer bodo le‑te obrazlože‑
ne in utemeljene.
Strokovne analize, podlage, preizkusi oziroma podrobne
preveritve ter obrazložitve in utemeljitve bodo pridobljeni na
podlagi javnega naročila.
5.
Okvirni roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPN MOL ID
Okvirni roki za pripravo posameznih delovnih faz postop‑
ka priprave sprememb in dopolnitev OPN MOL ID so:
– priprava dopolnjenega osnutka – največ 3 mesece po
pridobitvi in uskladitvi smernic nosilcev urejanja prostora,
– priprava predloga – največ 3 mesece po zaključku javne
razgrnitve in
– priprava dopolnjenega predloga – največ 3 mesece po
pridobitvi pozitivnih mnenj nosilcev urejanja prostora.
Za postopkovne faze so predvideni zakonsko določeni
roki.
6.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje
in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev
Nosilci urejanja prostora oziroma organizacije, ki skladno
z ZPNačrt za nosilce pripravljajo smernice in mnenja glede
predlaganih prostorskih ureditev, ki bodo sodelovali pri pripravi
sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor (za
področje razvoja poselitve)
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sek‑
tor za sonaravno kmetijstvo, Oddelek za kmetijski prostor (za
področje kmetijstva)
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Di‑
rektorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Zavod za gozdove
Slovenije, Območna enota Ljubljana in Zavod za ribištvo Slo‑
venije (za področje gozdarstva, lovstva in ribištva)
– Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami (za
področje rabe in upravljanja z vodami)
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje (za
področje ravnanja z odpadki in čistilnih naprav)
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za okolje in podnebne spremembe (za področje hrupa
in kakovosti zraka)
– Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo (za po‑
dročje meteorologije)
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje in
Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana (za
področje ohranjanja narave)
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino
in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna
enota Ljubljana (za področje varstva kulturne dediščine)
– Ministrstvo za promet, Direktorat za promet (za področje
prometa)
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za
planiranje in analize (za področje prometa – ceste)
– Direktorat za ceste in Družba RS za avtoceste (za po‑
dročje prometa – avtoceste)
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– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za vodenje investicij
v javno železniško infrastrukturo in
– Slovenske železnice d.d. (za področje prometa – že‑
leznice)
– Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo (za
področje prometa – letalstvo)
– Ministrstvo za promet, Direktorat za pomorstvo in Upra‑
va RS za pomorstvo (za področje prometa – luke)
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
Sektor za rudarstvo (za področje mineralnih surovin/rudar‑
stva)
– Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Direktorat za tehnologijo (za področje tehnoloških parkov/vi‑
sokega šolstva)
– Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Direktorat za informacijsko družbo in Telekom d.d., Sektor
za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev (za področje
telekomunikacij)
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
Geoplin plinovodi d.o.o., ELES PE, d.o.o. in Elektro Ljubljana,
d.d. (za področje energetike)
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem (za
področje turizma)
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg,
Sektor za preskrbo in blagovne rezerve (za področje blagovnih
rezerv)
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Di‑
rektorat za socialne zadeve in Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, Sekretariat – Služba za vojna grobišča (za
področje socialnih zadev, socialnega razvoja in varstva)
– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za zdravstveno var‑
stvo (za področje zdravstvenega varstva)
– Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za predšolsko
in šolsko vzgojo in Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za
šport (za področje šolstva in športa)
– Ministrstvo za pravosodje, Direktorat za pravosodno
upravo (za področje pravosodja)
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše‑
vanje (za področje zaščite in reševanja)
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor
za gospodarjenje z nepremičninami (za področje obrambe)
– Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za
notranje zadeve (za področje notranjih zadev).
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve pose‑
gajo v njihovo delovno področje.
7.
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni
strani Mestne občine Ljubljana – www.ljubljana.si.
Št. 3504-140/2011-1
Ljubljana, dne 7. aprila 2011
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

LUČE
1388.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Luče

Občinski svet Občine Luče je na podlagi 110. člena Sta‑
tuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 103/07) na 4. redni seji
dne 30. 3. 2011 sprejel
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SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Luče
1. člen
S tem aktom se spreminjajo in dopolnjujejo določbe Sta‑
tuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 103/07).
2. člen
V 11. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Občina lahko ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in
naloge se določi z zakonom ali odlokom občinskega sveta.«.
Četrti odstavek istega člena se spremeni tako, da se
glasi:
»Volitve oziroma imenovanja članov občinskih organov
se izvajajo v skladu z zakonom, tem statutom oziroma drugim
predpisom.«.
3. člen
V 14. členu se na koncu drugega odstavka doda besedilo:
»V primerih in po postopku, ki ga določa poslovnik občinskega
sveta, lahko občani dajejo pripombe k predlogom občinskih
predpisov, ki so v postopku sprejemanja na občinskem sve‑
tu.«.
Tretji odstavek istega člena se spremeni tako, da se
glasi:
»Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov,
razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine,
pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, do‑
kumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z za‑
konom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma
druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma
državna, vojaška ali uradna tajnost, se določajo z zakoni, tem
statutom, poslovnikom občinskega sveta ali drugim občinskim
predpisom.«
4. člen
V 17. členu se v drugem odstavku enajsta alinea spreme‑
ni tako, da se glasi:
»– sprejema načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem
ter načrt ravnanja s premičnim premoženjem, če ni z odlokom
občinskega sveta pristojnost za sprejem načrta ravnanja s
premičnim premoženjem prenesena na župana,«.
5. člen
V 26. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Obvezna stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih
dejavnosti,
– odbor za varstvo okolja, gospodarsko javno infrastruk‑
turo in gospodarske javne službe,
– odbor za gospodarstvo,
– odbor za kmetijstvo,
– odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z ne‑
premičninami,
– statutarno‑pravna komisija.«
Na koncu drugega odstavka istega člena se pred končnim
ločilom, doda besedilo: »oziroma aktom o ustanovitvi«.
6. člen
V 31. členu se v prvem odstavku četrta alinea spremeni
tako, da se glasi:
»– izvršuje načrte ravnanja s stvarnim premoženjem s
tem da sklepa pravne posle v imenu občine,«.
7. člen
V 41. členu se v prvem odstavku prva poved spremeni
tako, da se glasi: »Prvo sejo nadzornega odbora občine skliče
župan v roku 30 dni po imenovanju članov.«
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8. člen
V 59. členu se prvi odstavek spremni tako, da se glasi:
»Posamične upravne akte iz pristojnosti občinske uprave izdaja
direktor občinske uprave, ki lahko za odločanje, za vodenje po‑
stopkov ali za izvedbo posameznih dejanj v postopku pooblasti
drugo osebo, zaposleno v občinski upravi, ki izpolnjuje za to
predpisane pogoje.«.
9. člen
V 62. členu se v prvem odstavku črta druga poved.

glasi:

10. člen
V 63. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se

»O izločitvi direktorja občinske uprave odloča župan. V
primeru izločitve župan v sklepu o izločitvi določi tudi uradno
osebo, ki bo namesto direktorja občinske uprave opravljala
posamezna dejanja ali vodila celoten postopek oziroma odlo‑
čila o zadevi.«.
Dodata se nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»O izločitvi župana odloča občinski svet, ki v primeru
izločitve o zadevi tudi odloči.
O izločitvi uradne osebe v zadevah iz prenesene državne
pristojnosti na samoupravno lokalno skupnost odloči pristojno
ministrstvo, ki določi drugo uradno osebo.«.
11. člen
Določba 65. člena se spremeni tako, da se glasi: »Organi‑
zacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki jih mora občina
imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo naloge občine na
posameznih področjih javne uprave, se določi z odlokom ob‑
činskega sveta, razen če zakon določa drugače.«.
12. člen
V 94. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se
glasi: »Po postopku in na način, ki ga določa zakon, ob‑
činski svet na predlog župana sprejema načrt ravnanja z
nepremičnim premoženjem ter načrt ravnanja s premičnim
premoženjem. Občinski svet lahko pristojnost za sprejem
načrta ravnanja s premičnim premoženjem z odlokom pre‑
nese na župana.«.
13. člen
V 109. členu se prvi odstavek spremni tako, da se glasi:
»Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega sveta,
odloki, pravilniki, odredbe in navodila.«.
14. člen
Za 113. členom se dodata nova 113.a in 113.b člen, ki
se glasita:
»113.a člen
Z odredbo uredi občina določene razmere, ki imajo splo‑
šen pomen, ali odreja način ravnanja v takih razmerah.
113.b člen
Z navodilom se podrobneje predpiše način dela občinske
uprave pri izvrševanju določb statuta ali odloka.«.
15. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta stopijo v veljavo pet‑
najsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-002/2011
Luče, dne 30. marca 2011
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

Uradni list Republike Slovenije
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Spremembe in dopolnitve Poslovnika
Občinskega sveta Občine Luče

Občinski svet Občine Luče je na podlagi 111. člena Statu‑
ta Občine Luče (Uradni list RS, št. 103/07) na 4. redni seji dne
30. 3. 2011 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA
Občinskega sveta Občine Luče
1. člen
S tem aktom se spreminjajo in dopolnjujejo določbe
Poslovnika Občinskega sveta Občine Luče (Uradni list RS,
št. 103/07).
2. člen
V 8. členu se črta tretji odstavek.

glasi:

3. člen
V 22. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se

»Vabilo za sejo sveta se pošlje tudi županu, podžupanu,
predsedniku nadzornega odbora občine, direktorju občinske
uprave ter predstavnikom medijev.«.
4. člen
V 28. členu se v tretjem odstavku v drugi povedi beseda
»tri« nadomesti z besedo »sedem«.

glasi:

5. člen
V 32. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se

»Zadeve, ki jih je v predlog dnevnega reda uvrstil sam
na lastno pobudo, lahko župan brez razprave in glasovanja
umakne.«.
6. člen
Določba 61. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Stalna delovna telesa občinskega sveta so poleg komi‑
sije iz 59. člena še:
– odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih
dejavnosti,
– odbor za varstvo okolja, gospodarsko javno infrastruk‑
turo in gospodarske javne službe,
– odbor za gospodarstvo,
– odbor za kmetijstvo,
– odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z ne‑
premičninami in
– statutarno‑pravna komisija.«
7. člen
V 63. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Odbor za varstvo okolja, gospodarsko javno infrastrukturo in
gospodarske javne službe ima 5 članov.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev
iz pristojnosti občine na področju varstva okolja, gospodarske
javne infrastrukture in gospodarskih javnih služb, ki so občin‑
skemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje
in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Odbor za varstvo okolja, gospodarsko javno infrastruk‑
turo in gospodarske javne službe lahko predlaga občinskemu
svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na
svojem področju dela.«.
8. člen
Za 63. členom se dodata nova 63.a in 63.b člen, ki se
glasita:

Uradni list Republike Slovenije
»63.a člen
Odbor za gospodarstvo ima 5 članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev
iz pristojnosti občine na področju gospodarstva (zlasti turizma
in malega gospodarstva), razen na področju kmetijstva, ki so
občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje
mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odlo‑
čitve.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni
pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta ter svoje
mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predse‑
dujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim
splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka
obravnave predloga splošnega akta.
Odbor lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke
in druge akte iz področja njegove pristojnosti.
63.b člen
Odbor za kmetijstvo ima 5 članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev
iz pristojnosti občine na področju kmetijstva, ki so občinskemu
svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in
občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni
pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta ter svoje
mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predse‑
dujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim
splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka
obravnave predloga splošnega akta.
Odbor lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke
in druge akte iz njegove pristojnosti na področju kmetijstva.«

glasi:

9. člen
V 67. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se

»Predsednika odbora oziroma komisije izvolijo izmed
sebe člani odbora oziroma komisije. Za predsednika je lahko
izvoljen le član odbora oziroma komisije, ki je član občinskega
sveta.«.
V istem členu se tretji odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»Prvo sejo odbora oziroma komisije skliče župan v roku
30 dni od imenovanja članov.«.
10. člen
V 70. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Na vsako sejo delovnega telesa se vabi tudi župana,
ki lahko o zadevah, ki jih delovno telo obravnava, poda svoje
mnenje, četudi v zadevi ne nastopa kot predlagatelj.«

glasi:

11. člen
V 71. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se

»Občinski svet sprejema tudi programe, strategije, stali‑
šča, priporočila, poročila, obvezne razlage določb statuta obči‑
ne in drugih splošnih aktov ter daje mnenja in soglasja v skladu
z zakonom ali statutom občine.«.
V istem členu se tretji odstavek spremeni tako, da se
glasi.
»Vsebina splošnih aktov občine mora biti skladna z usta‑
vo, ratificiranimi mednarodnimi pogodbami, zakoni, podzakon‑
skimi predpisi ter statutom.«.
12. člen
Določba 74. člena se spremni tako, da se glasi:
»74. člen
Postopek za sprejem odloka se začne s tem, da upravi‑
čeni predlagatelj (72. člen), kadar to ni župan, pošlje oziroma
izroči predlog odloka županu. Kadar je predlagatelj odloka sam
župan, le‑ta takoj postopa po tretjem odstavku tega člena.
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Župan preizkusi, ali je predlog odloka sestavljen skladno
z določbami tega poslovnika (75. člen). Če ni, pisno opozori
predlagatelja, v čem so pomanjkljivosti ter ga pozove, naj
predlog v določenem roku ustrezno dopolni. Če predlagatelj
predloga ustrezno ne dopolni, se predlog kljub temu vzame v
nadaljnji postopek.
Župan nato odredi, da se predlog odloka vpiše v evidenco
predlogov predpisov, da se objavi na spletni strani Občine Luče
ter da se posreduje predsednikom pristojnih delovnih teles.
Evidenco predlogov predpisov vodi občinska uprava. Evi‑
denca se vodi za vsako koledarsko leto posebej in vsebuje
naslednje podatke:
– naslov odloka,
– predlagatelja,
– datum vložitve predloga,
– vrsta postopka (redni/skrajšani/nujni)
– faza postopka (v obravnavi/sprejet predlog/zavrnjen
predlog).
Evidenca iz prejšnjega odstavka mora biti ažurno vodena
ter javno dostopna na spletnih straneh Občine Luče. Evidenca
na spletnih straneh mora vsebovati tudi povezavo do besedila
predloga odloka.«.
13. člen
Določba 75. člena se spremeni tako, da se glasi:
»75. člen
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod, be‑
sedilo členov in obrazložitev.
Uvod obsega razloge za sprejetje odloka, oceno stanja,
cilje in načela odloka ter oceno finančnih in drugih posledic, ki
jih bo imelo sprejetje odloka. Glede na vsebino odloka mora biti
uvodu priloženo tudi grafično ali kartografsko gradivo.
Predlagatelj določi svojega predstavnika, ki bo sodeloval
na obravnavah predloga odloka na sejah sveta in delovnih
teles.«.
14. člen
Določba 77. člena se spremeni tako, da se glasi:
»77. člen
Prva obravnava predloga odloka se opravi naprej na pri‑
stojnih delovnih telesih, nato pa na seji občinskega sveta.
V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlogih,
ki zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih in načelih ter temeljnih
rešitvah predloga odloka.
Po končani obravnavi občinski svet z večino opredeljenih
glasov navzočih članov sprejme stališča in predloge o odloku.
Če občinski svet meni, da predlog ni primeren za nadaljnjo
obravnavo ali, da odlok ni potreben, ga s sklepom zavrne.
Po končani prvi obravnavi lahko predlagatelj predlaga
umik predloga odloka. O predlogu umika odloči občinski svet
s sklepom.
Po končani prvi obravnavi lahko občinski svet tudi odloči,
da se predlog odloka posreduje v javno razpravo ter določi čas
javne razprave, ki praviloma ne sme biti krajši od trideset dni in
ne daljši od šestdeset dni.
Če na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo bistvenih
vsebinskih pripomb in bi besedilo predloga odloka v drugi
obravnavi bilo enako besedilu predloga odloka v prvi obravnavi,
lahko svet, na predlog predlagatelja, sprejme predlog odloka
na isti seji, tako da se prva in druga obravnava predloga odloka
združita.«.
15. člen
Za 77. členom se doda nov 77.a člen, ki se glasi:
»77.a člen
Kadar občinski svet predlog odloka posreduje v javno
razpravo se celotno besedilo predloga odloka (prvi odstavek
75. člena) objavi na spletni strani Občine Luče, na oglasni deski
Občine Luče, lahko pa tudi v drugih glasilih.
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Skupaj s predlogom odloka se objavi obvestilo o javni
razpravi, ki vsebuje navedbo predpisa, ki je v javni razpravi,
čas trajanja javne razprave, naslov za posredovanje pripomb
ter poziv zainteresirani javnosti, da sporoči svoje pripombe k
predlogu predpisa.«.
16. člen
Določba 78. člena se spremeni tako, da se glasi: »Pred
začetkom druge obravnave mora predlagatelj pripraviti novo
besedilo predloga odloka, pri čemer na primeren način upo‑
števa stališča in predloge iz prve obravnave ter iz morebitne
javne razprave oziroma navede, zakaj teh stališč in predlogov
ni upošteval.«.
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odloka ni mogoče vlagati amandmajev. Občinski svet glasuje
o predlogu tega odloka kot o celoti.
Če župan med postopkom priprave ugotovi, da sprejem
prostorskega akta iz kateregakoli razloga ne bo mogoč, sprej‑
me sklep o ustavitvi postopka priprave prostorskega akta ter
ga objavi v Uradnem listi Republike Slovenije in na spletnih
straneh Občine Luče. V sklepu se navede tudi razlog za usta‑
vitev postopka.
Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za pri‑
pravo in sprejem sprememb in dopolnitev prostorskega akta.«
20. člen
V 103. členu se v prvem odstavku črta druga poved.

17. člen
Določba 79. člena se spremeni tako, da se glasi:
»79. člen
Druga obravnava predloga odloka se opravi najprej na
pristojnih delovnih telesih nato pa na seji občinskega sveta.
V drugi obravnavi razpravlja občinski svet po vrstnem
redu o vsakem členu predloga odloka. Ko občinski svet konča
razpravo o posameznem členu predloga odloka, glasuje o
predlogu odloka v celoti.
V drugi obravnavi predloga odloka lahko člani sveta ter
pristojna delovna telesa predlagajo spremembe in dopolnitve
naslova in členov predloga odloka v obliki amandmaja.
Župan lahko predlaga amandmaje, kadar ni sam predla‑
gatelj odloka, in amandmaje na amandmaje članov sveta ter
pristojnih delovnih teles k vsakemu predlogu odloka.
Amandma mora biti predložen članom sveta v pisni obliki
z obrazložitvijo najmanj tri dni pred dnem, določenim za sejo
sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka, h kateremu je
predlagan amandma, ali na sami seji, na kateri lahko predlaga
amandma najmanj ena četrtina vseh članov sveta.
Župan lahko predlaga amandma na amandma članov
sveta ter pristojnega delovnega telesa na sami seji, na kateri se
odlok obravnava. Amandma na amandma mora vložiti pisno.
Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji do konca
obravnave spremeniti ali dopolniti amandma oziroma ga uma‑
kniti.«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Evidenco predlogov predpisov iz 10. člena teh sprememb
in dopolnitev vzpostavi občinska uprava v roku treh mesecev
po uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev.
V evidenco iz prejšnjega odstavka se ob vzpostavitvi vpi‑
šejo vsi predlogi predpisov, glede katerih postopek sprejemanja
še ni končan.
22. člen
Če so bili do uveljavitve teh sprememb in dopolnitev že
imenovani člani in predsednik delovnega telesa občinskega
sveta, pa se delovno telo še ni sestalo na prvi seji, potem prvo
sejo, ne glede na določbo drugega odstavka 9. člena teh spre‑
memb in dopolnitev, skliče predsednik tega delovnega telesa.
23. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-003/2011
Luče, dne 30. marca 2011
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

18. člen
V 81. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Statut občine, poslovnik sveta, pravilniki, odredbe in navodila
se sprejemajo po enakem postopku, kot velja za sprejemanje
odloka.«.
19. člen
Določba 95. člena se spremeni tako, da se glasi:
»95. člen
Priprava in sprejem občinskega prostorskega načrta ter
občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljnjem be‑
sedilu: prostorski akt) poteka po postopku in na način, ki ga do‑
loča zakon, ki ureja prostorsko načrtovanje, ter ta poslovnik.
Postopek priprave prostorskega akta se začne s sklepom,
ki ga po predhodnem posvetovanju z občinskim svetom sprej‑
me župan ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in na spletnih straneh Občine Luče. Vsebino sklepa določa
zakon.
Osnutek, dopolnjen osnutek ter predlog prostorskega
akta mora župan pred njegovim nadaljnjim obravnavanjem po
določbah zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje, predložiti
občinskemu svetu v potrditev. Občinski svet lahko sklene, da
se mora osnutek, dopolnjen osnutek oziroma predlog prostor‑
skega akta na določen način spremeniti ali dopolniti preden
ga bo potrdil.
Ko so za to izpolnjeni pogoji, ki jih določa zakon, ki ure‑
ja prostorsko načrtovanje, predloži župan predlog odloka o
prostorskem aktu občinskemu svetu v sprejem. Na ta predlog
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Odlok o proračunu Občine Luče za leto 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih fi‑
nancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02–
ZJU in 110/02 – ZDT‑B) in 7. ter 16. člena Statuta Občine Luče
(Uradni list RS, št. 103/07) je Občinski svet Občine Luče na
4. redni seji dne 30. 3. 2011 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Luče za leto 2011
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za proračun Občine Luče za leto 2011
(v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna,
postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in po‑
roštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem
besedilu: proračun).

Uradni list Republike Slovenije
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V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat‑
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do‑
loča v naslednjih zneskih:

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

0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

VII. ZADOLŽEVANJE

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

I.

v evrih
Proračun
leta 2011
2.628.000
1.747.607
1.619.057

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
128.550
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
15.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
74 TRANSFERNI PRIHODKI
850.393
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
iz sredstev EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.628.000
40 TEKOČI ODHODKI
664.110
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
742.040
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
1.139.850
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
82.000
431 Invest. transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso prorač. uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ
(I.‑II.)
0
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0

C. RAČUN FINANCIRANJA
0

50 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

0

VIII.ODPLAČILA DOLGA

0

55 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

0

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

0

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)

0

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

0

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

15.000

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo‑
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program‑
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Luče.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.
Načrtovano porabo sredstev proračuna v okviru dvome‑
stne šifre področja proračunske porabe iz programske klasi‑
fikacije iz posebnega dela proračuna je možno prekoračiti le
za namene, če jih opredeljuje zakon ali sklep Vlade Republike
Slovenije (sredstva za plače, sredstva za druge osebne pre‑
jemke, prispevke).
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine. Za
odrejanje izvrševanja proračuna lahko župan pooblasti še po‑
samezne odgovorne delavce občinske uprave in podžupana.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do‑
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji:
– transferni prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o
varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93)
– prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odva‑
janja odpadnih voda
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odla‑
ganja odpadkov
– prihodki iz naslova sofinanciranja projektov
– prihodki iz naslova doplačil ali sofinanciranja občanov
za izvajanje programov investicijskega značaja.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski pre‑
jemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v finančnem načrtu
proračuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za vi‑
šino namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega
načrta in proračuna.
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(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spreje‑
ti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan lahko prerazporeja pravice porabe sredstev znotraj
štirimestne šifre glavnega programa iz programske klasifika‑
cije iz posebnega dela proračuna na predlog neposrednega
uporabnika. Ne more pa prerazporejati pravic porabe med
investicijskimi in ostalimi odhodki proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v polletju s
polletnim poročilom in konec leta z zaključnim računom poro‑
ča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2011 in
njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo‑
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi‑
cijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 80%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo‑
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporab‑
nika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve‑
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab‑
nika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora
predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)

sreč.

Proračunski skladi so:
1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF,
2. splošna proračunska rezervacija, oblikovana po ZFJ,
3. rezerva za posebne programe pomoči v primerih ne‑

Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini 10.000
evrov. Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra‑
ve odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000 evrov
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Splošna proračunska rezervacija se v letu 2011 oblikuje
v višini 1.000 evrov. Porabljena sredstva splošne proračunske
rezervacije se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na
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katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre
nova postavka. O uporabi sredstev splošne proračunske rezer‑
vacije za namene iz drugega odstavka 42. člena ZJF do višine
5.000 evrov odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.
Rezerva za posebne programe pomoči v primeru nesreč
se oblikuje v višini 0 evrov. V primeru nesreč, ko je ogroženo
zdravje in življenje ljudi, ima župan pravico takoj odrediti posto‑
pek reševanja. Za ta namen ima pravico razpolagati s sredstvi
do zneska 10.000 evrov.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 300 evrov odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra‑
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2011 lahko zadolži v
skladu z Zakonom o javnih financah in Zakonom o financiranju
občin.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij
ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb,
v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni za‑
vodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko
v letu 2011 zadolžijo do skupne višine 50.000 evrov.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na
upravljanje, se lahko v letu 2011 zadolžijo do skupne viši‑
ne 50.000 evrov in izdajo poroštva do skupne višine glavnic
10.000 evrov.
O dajanju soglasij k zadolževanju javnih podjetij in javnih
zavodov odloča župan.
Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževa‑
nja občine.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2012)
V obdobju začasnega financiranja Občine Luče v letu
2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-004/2011
Luče, dne 30. marca 2011
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

Uradni list Republike Slovenije
MIRNA PEČ
1391.

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave – »Medobčinski inšpektorat in
redarstvo Občine Dolenjske Toplice, Občine
Mirna Peč, Občine Žužemberk in Občine
Straža«

Na podlagi 5. člena Odloka o organizaciji in delovnem
področju občinske uprave Občine Dolenjske Toplice (Uradni
list RS, št. 78/99), 13. člena Odloka o organizaciji in delov‑
nem področju občinske uprave Občine Mirna Peč (Uradni list
RS, št. 34/99, 117/03, 48/07), 13. člena Odloka o organizaciji
in delovnem področju občinske uprave Občine Žužemberk
(Uradni list RS, št. 8/00), 6. člena Odloka o organizaciji in
delovnem področju občinske uprave Občine Straža (Uradni
list RS, št. 14/07), so Občinski svet Občine Dolenjske Toplice
dne 3. 3. 2011, Občinski svet Občine Mirna Peč dne 22. 3.
2011, Občinski svet Občine Žužemberk dne 4. 3. 2011 in
Občinski svet Občine Straža dne 27. 1. 2011, v skladu z
49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09) spre‑
jeli

ODLOK
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave –
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine
Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč, Občine
Žužemberk in Občine Straža«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne občin‑
ske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine
Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč, Občine Žužemberk
in Občine Straža« (v nadaljevanju: skupna uprava), določi
njegovo ime in sedež, delovno področje, notranja organiza‑
cija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za
njegovo delo.
(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti
občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne
uprave in v medsebojnih razmerjih.
2. člen
Občina Dolenjske Toplice, Občina Mirna Peč, Občina
Žužemberk in Občina Straža ustanovijo skupno upravo »Med‑
občinski inšpektorat in redarstvo Občine Dolenjske Toplice,
Občine Mirna Peč, Občine Žužemberk in Občine Straža« za
skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju:
– občinske inšpekcije in
– občinskega redarstva
kot enovit organ.
3. člen
(1) Sedež skupne uprave je v Občini Dolenjske Toplice,
Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice, ki je sedežna občina
skupne uprave.
(2) Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike. Ob zuna‑
njem robu žiga je napis: Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Žužemberk in Straža. V
notranjem krogu pa grbi občin ustanoviteljic skupne uprave.
4. člen
Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb
in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sred‑
stev za delovanje skupne uprave, za kar so pristojni občinski
sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.
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II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA
5. člen
(1) Skupna uprava opravlja upravne naloge izvajanja
inšpekcijskega nadzora, naloge občinskega redarstva ter vode‑
nja in odločanja o prekrških pri izvajanju nadzora nad predpisi
občin ustanoviteljic in državnimi predpisi, katerih nadzorstvo je
preneseno na lokalno skupnost.
(2) Svoje naloge opravlja skupna uprava v skladu z zako‑
nom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
6. člen
(1) S tem odlokom se kot prekrškovni organ za območje
občin ustanoviteljic skupne uprave določi Medobčinski inšpek‑
torat in redarstvo Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč,
Občine Žužemberk in Občine Straža.
(2) Pooblaščene uradne osebe skupne uprave vodijo
prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pri‑
stojnosti, določene s predpisi občin ustanoviteljic in o prekrških
iz državne pristojnosti, določene z državnimi predpisi. Predpisi,
nad katerimi izvaja nadzor skupna uprava, morajo biti objavljeni
na spletnih straneh občin ustanoviteljic. Pooblaščene uradne
osebe skupne uprave morajo za vodenje in odločanje o pre‑
krških izpolnjevati pogoje skladno s pogoji predpisa, ki ureja
prekrške.
(3) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče skupna upra‑
va, so prihodek proračuna občine ustanoviteljice, na območju
katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil
kršen.
7. člen
(1) Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristoj‑
nosti nastopa skupna uprava kot organ tiste občine ustanovite‑
ljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
(2) Skupna uprava mora pri izvrševanju svojih nalog rav‑
nati po usmeritvah župana in nalogih tajnika občine oziroma
direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere kra‑
jevno pristojnost zadeva spada oziroma, za katero izvršuje
nalogo.
(3) O izločitvi zaposlenega v skupni upravi odloča tajnik
občine oziroma direktor občinske uprave, v katere krajevno
pristojnost zadeva spada. V primeru izločitve vodje skupne
uprave pa o stvari tudi odloči.
(4) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zapo‑
slenega v skupni upravi, odgovarjajo občine ustanoviteljice
solidarno.
8. člen
(1) Skupno upravo vodi vodja, ki ga imenuje in razrešuje
župan sedežne občine po predhodnem soglasju preostalih žu‑
panov občin ustanoviteljic skupne uprave v skladu z zakonom
o javnih uslužbencih.
(2) Vodja skupne uprave je vodja medobčinske inšpekcije
in medobčinskega redarstva kot prekrškovnega organa občin
ustanoviteljic.
(3) Vodja skupne uprave ima status uradnika na polo‑
žaju.
(4) Vodja skupne uprave mora izpolnjevati pogoje za
zasedbo delovnega mesta v skladu z Aktom o sistemizaciji
delovnih mest v skupni občinski upravi.
9. člen
(1) Vodja skupne uprave odgovarja za izvrševanje nalog,
ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustano‑
viteljice županu in tajniku občine oziroma direktorju občinske
uprave te občine, za delo skupne uprave v celoti pa skupaj
vsem županom občin ustanoviteljic.
(2) Vodja skupne uprave predstavlja skupno upravo, orga‑
nizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojno‑
sti uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zago‑
tovitev pravočasnega in strokovnega dela skupne uprave.
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(3) Župani občin ustanoviteljic na predlog vodje skupne
uprave sprejmejo kadrovski načrt, program dela in finanč‑
ni načrt skupne uprave, nadzorujejo delo ter dajejo skupne
usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja
skupne uprave.
10. člen
(1) Občina, v kateri ima skupna uprava sedež, ima za
javne uslužbence skupne uprave status delodajalca. Javni
uslužbenci sklenejo delovno razmerje v Občini Dolenjske To‑
plice, ki je sedežna občina skupne uprave.
(2) Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan sede‑
žne občine na podlagi pooblastila županov občin ustanoviteljic
oziroma vodja skupne uprave na podlagi njihovega pisnega
pooblastila.
(3) Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave sprej‑
me župan sedežne občine.
III. SREDSTVA ZA DELO
11. člen
Sredstva za delo skupne uprave, odhodke iz naslova
delovnega razmerja in druge ostale odhodke, ki jih organ
potrebuje za nemoteno opravljanje svojih nalog, zagotavljajo
občine ustanoviteljice v svojem proračunu, in sicer vse občine
ustanoviteljice v enakem deležu po ključu ene četrtine.
12. člen
(1) Skupna uprava opravlja svoje delo v prostorih občin‑
ske uprave občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež. Priso‑
tnost v ostalih občinah ustanoviteljic ter način dela se določijo
v medsebojnem sporazumu.
(2) Nakup opreme, ki je potrebna za delo skupne uprave,
naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju župan občine
ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež. Postopki
javnih naročil se vodijo na sedežni občini.
(3) Sedežna občina vodi tudi računovodsko‑finančne sto‑
ritve ter druge strokovne naloge za skupno upravo.
(4) Za stroške, ki izvirajo iz uporabe upravnih prostorov,
obratovalne stroške, stroške vzdrževanja ter stroške, ki izvirajo
iz tekočih upravnih in strokovnih nalog, ki jih za skupno občin‑
sko upravo opravlja sedežna občina, je vsaka preostala občina
ustanoviteljica sedežni občini dolžna kriti v mesečnem pavšalu,
ki se ga določi v medsebojnem sporazumu.
13. člen
(1) Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna
občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
(2) Finančni načrt skupne uprave, ki ga na predlog vodje
skupne uprave določijo župani občin ustanoviteljic, je vključen
v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava
sedež.
(3) Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za
skupno upravo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na
posebni postavki. Finančni načrt skupne uprave je priloga k
njihovim proračunom.
(4) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta skupne
uprave je njen vodja, ki je tudi skrbnik prihodkov.
IV. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN
USTANOVITELJIC
14. člen
Župani občin ustanoviteljic sklenejo sporazum, s katerim
podrobneje uredijo način izvrševanja medsebojnih pravic, način
dela, opravljanja administrativno‑strokovnih in drugih nalog za
skupno upravo ter ostale obveznosti in odgovornosti, določe‑
nimi s tem odlokom.
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15. člen
(1) Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop
iz skupne uprave tako, da svojo namero pisno poda županom
soustanoviteljic. Občina lahko izstopi kadarkoli z enostransko
izjavo, o kateri izda občinski svet ugotovitveni sklep, ki se pošlje
vsem občinam ustanoviteljicam.
(2) Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna
vse obveznosti do skupne uprave na podlagi tega odloka in
sporazuma iz 14. člena odloka. Z odločitvijo o izstopu občina
prevzame sorazmerni del zaposlenih v skupnem organu, po
ključu določenem v sporazumu iz 14. člena tega odloka.
(3) V primeru, da želi v skupno upravo pristopiti nova ob‑
čina, se morajo s tem strinjati vse občine ustanoviteljice.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(1) Vse začete zadeve in postopki, ki se vodijo v ob‑
stoječi skupni občinski upravi – Medobčinskem inšpektoratu
in redarstvu Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč in
Občine Žužemberk, se nadaljujejo v skupni občinski upravi –
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Dolenjske Toplice,
Občine Mirna Peč, Občine Žužemberk in Občine Straža.
(2) Dosedanji zaposleni obstoječe skupne občinske
uprave – Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Občine
Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč in Občine Žužemberk
nadaljujejo svoje delo v skupni občinski upravi – Medobčinski
inšpektorat in redarstvo Občine Dolenjske Toplice, Občine Mir‑
na Peč, Občine Žužemberk in Občine Straža in se jih razporedi
na ista delovna mesta, na katera so razporejeni v obstoječi
skupni upravi.
(3) V tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka sprejme
župan sedežne občine na podlagi pooblastila županov občin
ustanoviteljic akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave.
V tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka župani občin usta‑
noviteljic na predlog vodje skupne uprave sprejmejo kadrovski
načrt.
(4) Z akti iz prejšnjega odstavka se javnim uslužbencem,
zaposlenim v obstoječi skupni občinski upravi – Medobčinskem
inšpektoratu in redarstvu Občine Dolenjske Toplice, Občine
Mirna Peč in Občine Žužemberk, ne more poslabšati položaj
glede na položaj, ki so ga imeli v obstoječi občinski upravi Med‑
občinskem inšpektoratu in redarstvu Občine Dolenjske Toplice,
Občine Mirna Peč in Občine Žužemberk.
17. člen
(1) Skupna občinska uprava – Medobčinski inšpektorat in
redarstvo Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč, Občine
Žužemberk in Občine Straža začne z delom z dnem uveljavitve
tega odloka. Do uveljavitve tega odloka se nemoteno opra‑
vlja delo v obstoječi skupni občinski upravi – Medobčinskem
inšpektoratu in redarstvu Občine Dolenjske Toplice, Občine
Mirna Peč in Občine Žužemberk.
(2) Skupna uprava lahko prevzame javne uslužbence,
zaposlene v občinskih upravah občin ustanoviteljic, ki so raz‑
porejeni na uradniška ali strokovno tehnična delovna mesta, na
katerih se opravljajo naloge občinske uprave, ki jih na podlagi
tega odloka prevzame skupna uprava.
(3) Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka se izda
sklepe v skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest v skupni
upravi ter jim v podpis predloži pogodbe o zaposlitvi.
(4) Z akti iz prejšnjega odstavka se javnim uslužbencem,
zaposlenimi v skupni upravi, ne more poslabšati položaj glede
na položaj, ki so ga imeli v občinski upravi posamezne občine
ustanoviteljice.
18. člen
(1) Z dnem uveljavitve Odloka o ustanovitvi organa sku‑
pne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Uradni list Republike Slovenije
Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč, Občine Žužem‑
berk in Občine Straža« preneha veljati Odlok o ustanovitvi
skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in
redarstva (Uradni list RS, št. 65/05, 72/07 in 4/10), ki se upora‑
blja do začetka uporabe Odloka o ustanovitvi organa skupne
občinske uprave »Odloka o ustanovitvi organa skupne občin‑
ske uprave – »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine
Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč, Občine Žužemberk in
Občine Straža«.
(2) Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah
ustanoviteljicah, objavi se v uradnih glasilih Občine Dolenjske
Toplice, Občine Mirne Peči, Občine Žužemberk, Občine Straža
in začne veljati petnajsti dan po zadnji objavi.
(3) Odlok se začne uporabljati petnajsti dan po zadnji
objavi.
Št. 032‑16/2010(0103)‑23
Dolenjske Toplice, dne 3. marca 2011
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.
Št. 061-9/2009-4
Mirna Peč, dne 22. marca 2011
Župan
Občine Mirna Peč
Zvonko Lah l.r.
Št. 032‑9/2011‑2
Žužemberk, dne 4. marca 2011
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.
Št. 00700‑9/2010‑6
Straža, dne 4. marca 2011
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.
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Zazidalni načrt se spreminja in dopolnjuje na pobudo
investitorja, ki potrebuje za razvoj dejavnosti na svoji zemljiški
parceli večje površine za gradnjo objektov. Ustrezno površino je
možno pridobiti s prestavitvijo gradbene meje (GM) bližje proti
cesti D, določene v zazidalnem načrtu.
2. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovna rešitev za izvedbo sprememb in dopolnitev za‑
zidalnega načrta bo temeljila na dejanskem stanju in razvojnih
potrebah investitorja.
3. Nosilci urejanja prostora
V procesu priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta ni predvidena pridobitev smernic in mnenj nosilcev ure‑
janja prostora, ker gre za prestavitev regulacijskega elementa –
gradbene meje (GM) ob cesti D. Prestavitev gradbene meje ne
bo vplivala na obstoječe in predvidene prometne, komunalne in
energetske ureditve, urejanje javnih zelenih površin in velikost
zemljiške parcele, prav tako ne bo vplivov na območja ohranja‑
nja narave, varstva kulturne dediščine in varstva voda.
4. Roki za pripravo prostorskega akta
Postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta bo potekal v naslednjih okvirnih rokih:
– sklep o začetku priprave ZN
– izdelava osnutka ZN
– javna razgrnitev in obravnava ZN
– izdelava in sprejem stališč do pripomb
– izdelava predloga ZN na podlagi stališč
– sprejem odloka na občinskem svetu

april 2011
april 2011
april 2011
maj 2011
maj 2011
maj 2011

5. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Naročnik sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je
investitor DOMAČI VRT d.o.o., Križevska vas 42, 8330 Metlika,
ki plača vse stroške izdelave sprememb in dopolnitev predme‑
tnega zazidalnega načrta.
6. Končni določbi
Sklep se pošlje v objavo v Uradni list Republike Slovenije
in v svetovni splet ter se ga pošlje Ministrstvu za okolje in pro‑
stor. Sklep velja z dnem objave.
Št. 3500-03/2009-13
Semič, dne 8. aprila 2011
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

SEMIČ
1392.

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta za del območja Proizvodno
servisne cone Vrtača

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, spremembe 108/09) in
22. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10) je
županja Občine Semič dne 8. 4. 2011 sprejela

SKLEP
o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta za del območja Proizvodno servisne cone
Vrtača
akta

1. Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega

Območje proizvodno servisne cone Vrtača se ureja z
zazidalnim načrtom (Uradni list RS, št. 27/98, 27/05, 84/09).
Območje je namenjeno za proizvodne, servisne, transportne,
prometne, komunalne in energetske, storitvene, trgovske in
gostinske dejavnosti ter šport in rekreacijo.

STRAŽA
1393.

Pravilnik o spremembah Pravilnika
o vrednotenju športnih programov
v Občini Straža

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98,
97/01 – ZSDP, 27/02 Odl. US: U‑I‑210/98‑32, 110/02 – ZGO‑1,
15/03 – ZOPA), določil Nacionalnega programa športa v Re‑
publiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00 – popr.)
in 6. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in
27/08) je Občinski svet Občine Straža na 5. seji dne 7. 4. 2011
sprejel

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o vrednotenju športnih
programov v Občini Straža
1. člen
S tem pravilnikom se spreminjata Pravilnik o vrednotenju
športnih programov v Občini Straža (Uradni list RS, št. 66/07)
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in Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednotenju športnih
programov v Občini Straža (Uradni list RS, št. 51/10).

glasi:

2. člen
Za 2. členom pravilnika se doda novi člen 2.a, ki se

»2.a člen
Upravičenci, ki se prijavljajo za sofinanciranje programov
športa, ki so v javnem interesu občine, morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
– izvajati morajo programe, ki so v Letnem programu
športa;
– aktivno morajo skozi vse leto sodelovati in doprinesti k
razvoju športnih programov;
– skrbeti oziroma zagotavljati morajo, da se v njihove
programe vključuje čim več občanov občine;
– skrbeti morajo za športno vzgojo občanov Občine Stra‑
ža;
– v tekočem letu morajo za občane na domačem področju
organizirati enkrat letno predstavitev oziroma prireditev;
– skozi vse leto morajo upravičenci aktivno sodelovati z
občino in pomagati pri organizaciji dogajanj, ki jih organizira
občina;
– redno morajo poročati o svoji dejavnosti občini in poši‑
ljati članke o za objavo v občinskem glasilu Stražan.

glasi:

3. člen
Za 5. členom pravilnika se doda novi 5.a člen, ki se

»5.a člen
Občina sofinancira skupine športov, ki so v javnem in‑
teresu po posameznih prednostnih skupinah. Število točk, ki
jih prejme za posamezno skupino, se množi s pripadajočimi
faktorji.
1. skupina: raft, kajak kanu, nogomet,
košarka:
2. skupina: balinanje, odbojka, karate,
atletika, judo:
lokostrelstvo, gimnastika, plavanje, rokomet
3. skupina: ostali športi

faktor 1.5

faktor 1.0
faktor 0,5.«

4. člen
Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednotenju športnih
programov v Občini Straža začne veljati naslednji dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 621-2/2010-12
Straža, dne 7. aprila 2011
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

ŠKOFJA LOKA
1394.

Odlok o proračunu Občine Škofja loka za leto
2011

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01 in 51/02), Zakona
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98,
1/99, 59/99, 61/99, 79/99, 89/99 in 56/98) in Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
in 110/02) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 5. redni seji
dne 31. 3. 2011 sprejel

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Škofja Loka za leto 2011
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni skupin kontov se določa
v naslednjih zneskih:
v EUR
A.

Bilanca prihodkov in odhodkov

I.

Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)

25.930.016

Tekoči prihodki (70+71)

20.384.023

70

Davčni prihodki

15.749.406

71

Nedavčni prihodki

4.634.617

72

Kapitalski prihodki

1.800.000

73

Prejete donacije

74

Transferni prihodki

II.

Skupaj odhodki (40+41+42+43)

40

Tekoči odhodki

6.281.642

41

Tekoči transferi

7.394.731

42

Investicijski odhodki

12.953.155

43

Investicijski transferi

1.554.681

III.

Proračunski presežek (I. – II.)

B.

Račun finančnih terjatev in naložb

IV.

Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kap. deležev

185.000

75

Prejeta vračila danih posojil

185.000

V.

Dana posojila in poveč. kapitalskih deležev

44

Dana posojila in poveč. kapitalskih deležev

VI.

Prejeta minus dana posojila (IV – V.)

C.

Račun financiranja

VII.

Zadolževanje

3.250.000

50

Zadolževanje

3.250.000

90.230
3.655.763
28.184.209

–2.254.193

25.000
25.000
160.000

VIII. Odplačila dolga

1.125.458

55

Odplačila dolga

1.125.458

IX.

Sprememba stanja sredstev na računih
(III+VI+VII‑VIII)

X.

Neto zadolževanje (VII‑VIII)

2.124.542

XI

Neto financiranje (VI+X‑IX)

2.254.193

Stanje sredstev na računih 31. 12. 2010

30.349

–26.789

Splošni del občinskega proračuna sestavljen po eko‑
nomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na
ravni podskupin kontov in posebni del občinskega proračuna
– odhodki sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih
proračunske porabe sta priloga k temu odloku in se objavita na
spletni strani Občine Škofja Loka.

Uradni list Republike Slovenije
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih
organov, za izvajanje nalog na področju družbenih dejavnosti,
gospodarske infrastrukture in za druge naloge občine v skladu
z zakoni.
Uporabniki sredstev proračuna smejo prevzemati obve‑
znosti samo za namene in do višine določene v posebnem
delu proračuna in sredstva uporabljati za namene, za katere
so jim bila dana v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma
razpolaganju z njimi. Uporabniki se lahko zadolžujejo le s so‑
glasjem župana.
Sredstva se praviloma delijo med letom enakomerno med
vse uporabnike v okviru doseženih prejemkov in v odvisnosti
od zapadlosti obveznosti.
Če se med letom znatno spremeni delovno področje
ali pristojnost proračunskega uporabnika, se mu sorazmerno
zmanjša oziroma poveča obseg sredstev.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek,
ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni
izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta nepo‑
srednega uporabnika in proračuna.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposredne‑
ga uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe
med konti v okviru proračunske postavke in med proračunskimi
postavkami v okviru posameznega področja porabe v poseb‑
nem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občin‑
skemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2011 in njegovi
realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spreje‑
ti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
5. člen
Uporabniki proračunskih sredstev so dolžni pri porabi
proračunskih sredstev upoštevati predpise zakona o javnih
naročilih.
6. člen
V stalno proračunsko rezervo se izloča 0,8% od vseh
prejemkov proračuna. Splošna proračunska rezerva se oblikuje
v višini 0,3% od prihodkov proračuna.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan, ki skrbi, da
se med letom prejemki razporejajo skladno z njihovim pritekanjem
enakomerno vsem proračunskim porabnikom. Odredbodajalec
proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
8. člen
Župan je pooblaščen da:
– v okviru proračunskih sredstev spremeni namen in
višino sredstev posameznim proračunskim postavkam znotraj
istega področja proračunske porabe največ do 20%, če s tem
ni ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena
sredstva,
– odloča o razporejanju sredstev splošne proračunske
rezerve,
– odloča o uporabi sredstev stalne rezerve do višine 5%
rezerve za posamezni namen,
– odloči o kratkoročni zadolžitvi proračuna za največ 10%
zadnjega sprejetega proračuna,
– odloči o izdajanju garancij za najeta posojila drugih
pravnih oseb, katerih ustanovitelj je, vendar največ do 5%
realiziranih prihodkov proračuna v letu, v katerem se daje
poroštvo,
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– odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga dolžniku do
višine 1.000 EUR, če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka
77. člena ZJF.
9. člen
Oddelek za proračun in finance:
– izvaja finančno poslovanje proračuna,
– nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih porabnikih
in o nepravilnostih pri porabi sredstev obvešča župana ter mu
predlaga ustrezne ukrepe,
– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi
nosilci nalog v mejah planirane porabe,
– pripravi polletno poročilo o izvajanju proračuna.
10. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan.
Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije,
banke, hranilnice in državne vrednostne papirje ob upoštevanju
načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložb.
Posredni uporabniki morajo na zahtevo Oddelka za pro‑
račun in finance prosta denarna sredstva najprej ponuditi pro‑
računu, če je to potrebno za zagotavljanje likvidnosti oziroma
za izvrševanje občinskega proračuna.
11. člen
Uporabnik sme oddati izvajalska dela brez javnega razpi‑
sa, če pogodbena vrednost ne presega 20.000 evrov za blago
in storitve in 40.000 evrov za gradbena dela. Zneski iz tega
člena so navedeni brez davka na dodano vrednost.
12. člen
Uporabniki morajo sprejeti finančni načrt za leto 2011 do
30. 4. 2011 in ga predložiti Oddelku za proračun in finance.
Uporabniki morajo do 28. 2. 2012 predložiti poslovno poročilo
za leto 2011 skupaj z obrazložitvami.
Neposredni uporabniki občinskega proračuna pripravijo
premoženjsko bilanco za preteklo leto in jo do 30. marca teko‑
čega leta predložijo Oddelku za proračun in finance.
Uporabniki so dolžni do 31. 5. 2011 predložiti program
in predlog finančnega načrta za delo organa in izvajanje
dejavnosti za leto 2012, za investicije pa za celotno dobo
financiranja.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE
13. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra‑
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2011 lahko zadolži do
višine 3.250.000 EUR.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Škofja Loka v
letu 2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 410-0001/2011
Škofja Loka, dne 31. marca 2011
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.
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Sklep o določitvi parkirnih površin, na katerih
je uvedeno plačilo parkirnine

Na podlagi 28. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni
list RS, št. 33/10) in 17. člena Odloka o ureditvi cestnega pro‑
meta (Uradni list RS, št. 40/09) je župan sprejel

SKLEP
o določitvi parkirnih površin, na katerih
je uvedeno plačilo parkirnine
1. člen
S tem sklepom se določijo javne parkirne površine, kjer se
plačuje parkirnina, njena višina, način in čas plačevanja.
2. člen
Parkirišče pred upravno Škofja Loka (22 parkirnih mest),
se določi kot javna parkirna površina, kjer je potrebno plačevati
parkirnino.

ša:

3. člen
Višina parkirnine na označenih parkirnih prostorih zna‑
– za prve pol ure uro enkrat dnevno brezplačno,
– 0,50 € za vsake naslednje pol ure.

4. člen
Za plačilo parkirnine se uporabljajo naprave za izdajanje
parkirnih listkov (parkomati).
5. člen
Na parkirnih prostorih se čas prihoda vozila označi s
parkirnim listkom.
6. člen
Parkiranje je plačljivo od ponedeljka do petka, med 07.00
in 17.00 uro in ob sobotah med 07.00 in 13.00 uro.

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Žužemberk za leto 2012
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat‑
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do‑
loča v naslednjih zneskih:
A.

I.
70

71

Proračun
leta 2012

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

9.114.357

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.958.354

DAVČNI PRIHODKI

3.549.894

700 Davki na dohodek in dobiček

3.262.594

703 Davki na premoženje

179.940

704 Domači davki na blago in storitve

107.360
408.460

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

218.940

712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
72

1396.

Odlok o proračunu Občine Žužemberk
za leto 2012

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura‑
dni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09,
14/10 – Odl. US, 51/10 in 84/10 Odl. US), 29. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 17. člena
Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je
Občinski svet Občine Žužemberk na predlog župana na 5. seji
dne 29. 3. 2011 sprejel

9.700

KAPITALSKI PRIHODKI

373.921

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

151.751
0
222.170

PREJETE DONACIJE

2.800

730 Prejete donacije iz domačih virov

2.800

731 Prejete donacije iz tujine
74

13.100
165.000

721 Prihodki od prodaje zalog

73

1.720

714 Drugi nedavčni prihodki

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

ŽUŽEMBERK

0

NEDAVČNI PRIHODKI

711 Takse in pristojbine

Št. 371-007/2009
Škofja Loka, dne 6. aprila 2011

v eurih

Skupina/Podskupina kontov/Konto

706 Drugi davki

7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 21. 4. 2011 da‑
lje.

Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

0

TRANSFERNI PRIHODKI

4.779.282

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

1.441.700

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije

3.337.582

Uradni list Republike Slovenije
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

41

10.805.592
1.575.040
254.420
37.273
1.223.347

403 Plačila domačih obresti

10.000

409 Rezerve

50.000

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

III.

Št.

2.382.122
387.874
1.400.250
89.580
504.418
0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

6.763.561

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

6.763.561

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

84.869

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

34.200

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

50.669

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.‑II.)

–
1.691.235

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B.
IV.

75

V.

44

C.

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

0

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

0

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

1.398.235

50

ZADOLŽEVANJE

1.398.235

500 Domače zadolževanje

1.398.235

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

57.000

55

ODPLAČILA DOLGA

57.000

550 Odplačila domačega dolga

57.000

IX.

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

– 350.000

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)

1.341.235

XI.

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

1.691.235

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA

350.000

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo‑
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program‑
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Žužemberk.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen

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

VI.
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(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
podkonta.
0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

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

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do‑
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
– prihodki od prodaje občinskega stvarnega premože‑
nja,
– prihodki od komunalnih prispevkov,
– prihodki iz naslova požarne takse, ki se namenijo za
sofinanciranje nabave gasilske opreme,
– prejete donacije,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odva‑
janja odpadnih voda,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odla‑
ganja odpadkov,
– turistična taksa,
– namenska sredstva občanov za sofinanciranje inve‑
sticij,
– transferni prihodki države ali drugih občin iz naslova
sofinanciranja projektov.
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5. člen

(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spreje‑
ti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro‑
računa med glavnimi programi v okviru področja proračunske
porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juli‑
ju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu
o veljavnem proračunu za leto 2012 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)

Uradni list Republike Slovenije
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan v letu 2012 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do
občine, in sicer največ do skupne višini 100 eurov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo‑
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi‑
cijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2013 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih prav tako 30% navedenih
pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo‑
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporab‑
nika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve‑
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab‑
nika in načrtu razvojnih programov.

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra‑
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja, se občina za proračun leta 2012 lahko zadolži do
višine 1.398.235 eurov, in sicer za naslednje investicije: ki bodo
določene s sklepom občinskega sveta.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je Občina Žužemberk, v letu 2012 ne
sme preseči skupne višine glavnic 0 eurov.

7. člen

(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom
občinskega proračuna)

(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj‑
nih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več
kot 30% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so sredstva sklada proračunske rezer‑
ve, namenjena za pokrivanje stroškov ukrepov ter za pomoč
prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč
(suša, potres, požar, poplave, ter druge naravne oziroma eko‑
loške nesreče).
Proračunska rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini
35.000 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra‑
ve odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s
pisnimi poročili obvešča občinski svet.

11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih
uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih
ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na
upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna pod‑
jetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe,
v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč, se
lahko v letu 2012 zadolžijo do skupne višini 0 eurov.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podje‑
tja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv
lahko v letu 2012 izdajo poroštva do skupne višini glavnic 0
eurov.
12. člen

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko
zadolži do višine 57.000 eurov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja Občine Žužemberk v
letu 2013, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-8/2011-5
Žužemberk, dne 29. marca 2011
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

DIVAČA
1397.

Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2011

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in spre‑
membe), 29. člena Zakona o javnih financah – UPB4 (Uradni
list RS, št. 11/11) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list
RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača
na 7. redni seji dne 14. 4. 2011 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Divača za leto 2011

41

42

I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Divača za leto 2011 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolže‑
vanja.

43

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in iz‑
datki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov v
naslednjih zneskih:

70

71

72

73

74

40

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
706 DRUGI DAVKI
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
712 DENARNE KAZNI
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
714 DRUGI NEDAVČNI
PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN
NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
PREJETE DONACIJE (730+731)
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
TRANSFERNI PRIHODKI
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM

8.188.948
3.712.625
2.723.153
2.456.218
205.175

75

44

61.760

989.472
770.332
1.500
800
3.826
213.014
1.695.852
61.754

1.634.098
20.000
20.000
2.760.472
2.760.472
8.633.924
1.371.435
308.320

50
55
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401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
410 SUBVENCIJE
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZAC. IN USTANOVAM
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
430 INVESTICIJSKI TRANSFER
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM
IN FIZ. OSEBAM
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
(I. – II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS
SKUPAJ ODHODKI)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)
750PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
751PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
440 DANA POSOJILA
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. – V.)
VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO
PREJETIH IN DANIH POSOJIL
(I. + IV.) – (II. + V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VIII. ZADOLŽEVANJE (500)
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
IX. ODPLAČILA DOLGA (550)
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VIII.-IX.)
XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA

3979

48.182
935.365
69.568
10.000
2.035.333
53.792
707.696
233.797
1.040.048
4.979.135
4.979.135
248.020

196.290
51.730

–444.975

3.288
3.288
0

3.288

–441.687
1.350.000
1.350.000
807.822
807.822
542.178
100.491
–100.491

Povečanje sredstev na računu pokriva splošni sklad.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo‑
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program‑
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme,predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na konte, določene s kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunske postavke – kon‑
ta in načrt razvojnih programov za obdobje 2010–2013, sta priloga
k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Divača.
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III. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
3. člen
Splošna proračunska rezervacija predstavlja del predvi‑
denih proračunskih prejemkov, ki se jih vnaprej ne razporedi.
Njena višina je določena v višini 10.000 EUR.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagoto‑
vljena sredstva, ali za namene za katere se med letom izkaže,
da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri
pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije od‑
loča župan.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se
razporedijo v finančni načrt posameznega porabnika.
4. člen
Sredstva sklada proračunske rezerve se uporabljajo za
financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč ter
drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesre‑
če. O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem
primeru do višine 4.173 EUR odloča župan na predlog občin‑
ske uprave, nad tem zneskom pa občinski svet s posebnim
odlokom. O uporabi sredstev rezerve obvešča župan pismeno
občinski svet.
5. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so
določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo ob‑
veznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za
posamezne namene.
Sredstva občinskega proračuna se med letom delijo pravi‑
loma enakomerno na vse nosilce oziroma uporabnike v okviru
doseženih prihodkov, če ni z zakonom ali posebnim aktom
občinskega sveta ali župana drugače določeno. Pri tem se
upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno
stanje občinskega proračuna.
6. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je
odgovoren predsednik sveta krajevne skupnosti.
7. člen
V primeru neenakomernega pritekanja prihodkov, je žu‑
pan pooblaščen, da odloča o kratkoročni zadolžitvi, največ do
5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so raz‑
porejena za posebne namene ali pa začasno zadrži uporabo
sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso
doseženi v predvideni višini.
O odločitvi iz prejšnjih odstavkov tega člena, mora župan
obvestiti občinski svet takoj po sprejemu take odločitve. Koli‑
kor proračuna med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja
izvrševanja proračuna ne bo mogoče uravnovesiti, mora župan
predlagati rebalans proračuna.
8. člen
Proračunski uporabniki so dolžni uporabljati sredstva le
za namene, opredeljene v proračunu in ne smejo prevzemati
na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale
sredstva odobrena s proračunom.
Krajevne skupnosti morajo pred prevzemanje obvezno‑
sti, katerih vrednost presega 4.173 EUR, obvezno pridobiti
soglasje župana.
9. člen
O začasni uporabi prostih denarnih sredstev na računih
z namenom ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve
tekoče likvidnosti proračuna odloča predstojnik neposrednega
uporabnika proračuna.
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10. člen
Namenski prihodki proračuna za leto 2011 so poleg pri‑
hodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavku 43. člena
Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse, ki se namenijo za investicije v
zagotavljanje požarne varnosti,
– komunalni prispevek, ki se uporablja za gradnjo komu‑
nalne opreme,
– donacije in druga namenska sredstva sofinanciranja,
– sredstva najemnin od gospodarske javne infrastrukture,
– sredstva krajevnih skupnosti, kot so donacije, prihodki
od premoženja in drugi izvirni prihodki krajevnih skupnosti. O
namenu porabe izvirnih prihodkov krajevnih skupnosti, ki niso
prihodki po 43. členu ZJF odloča svet krajevne skupnosti.
Kot namenska sredstva se s tem odlokom opredeli tudi
prihodke drugih javnofinančnih institucij in prispevke fizičnih ali
pravnih oseb za sofinanciranje posameznih investicij ali drugih
projektov, ter sredstva donacij EU in drugih mednarodnih insti‑
tucij, ki v občinskem proračunu niso bila predvidena.
Če je po sprejemu proračuna vplačan namenski preje‑
mek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu
ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta nepo‑
srednega uporabnika in proračuna.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem
obsegu kot je izkazan v proračunu, se prevzema in plačuje
obveznosti samo do višine dejansko vplačanih oziroma razpo‑
ložljivih sredstev.
Namensko prejeta sredstva, ki v tekočem proračunskem
letu niso porabljena, se prenesejo v naslednje leto in izkazu‑
jejo kot črpanje sredstev na računih za naloge, za katere so
opredeljena.
Naloge, ki so bile v skladu z veljavnim proračunom reali‑
zirane v letu 2010, za katere pa se zaradi prenosa plačil v leto
2011, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče
leto, se uvrstijo v proračun in v načrte razvojnih programov po
uveljavitvi proračuna, pod pogojem, da so zagotovljena sred‑
stva s prenosom sredstev iz prejšnjega leta.
11. člen
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo le, če so iz‑
polnjeni vsi z zakonom in tem odlokom predpisani pogoji za
uporabo sredstev. Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za
podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje
obveznost za plačilo.
V sprejetem proračunu se lahko odpre novi konto, če je to
potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe.
Uporabniki proračunskih sredstev morajo nabavo blaga,
naročilo storitev in oddajo gradenj oddati v skladu z veljavnimi
predpisi o javnem naročanju.
12. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spreje‑
ti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro‑
računa odloča župan.
O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu kra‑
jevne skupnosti odloča predsednik sveta krajevne skupnosti.
Prerazporeditev sredstev proračuna oziroma sredstev iz
posamezne postavke proračuna je možna na račun ustreznega
zmanjšanja druge postavke v finančnem načrtu neposrednega
proračunskega uporabnika.
Med izvrševanjem proračuna občine se v okviru finanč‑
nega načrta neposrednega proračunskega uporabnika lahko
odpre nov konto, nova proračunska postavka, nov podprogram,
glavni program in področje proračunske porabe v kolikor ni bilo
mogoče predvideti izvedbe določene naloge.
Župan mora o prerazporeditvah šestmesečno poročati
občinskemu svetu.
13. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj‑
nih programov. Projekti, katerih vrednost se spremeni za več
kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
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Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz preteklega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
14. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo‑
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi‑
cijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, oziroma ne smejo presegati 50% pravic porabe
posamezne investicijske naloge ali projekta opredeljene v na‑
črtu razvojnih programov za tekoče leto.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve‑
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide iz najemo‑
dajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo
elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev,
potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega odstavka tega člena se
načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in
načrtu razvojnih programov.
Obveznosti po prejšnjih odstavkih, ki bodo zahtevale pla‑
čilo v prihodnjih letih, se prioritetno vključuje v proračun leta,
na katerega se nanašajo.
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izterjave bili v nesorazmerju z višino dolga. Svet krajevne
skupnosti lahko odpiše plačilo dolga ne glede na vrednost v
primeru, da je dolg že zastaral.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV
19. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolga v računu
financiranja se občina za proračun leta 2011 lahko zadolži do
višine 1.350.000 EUR.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Divača v letu
2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0006/2011-02
Divača, dne 14. aprila 2011
Župan
Občine Divača
Drago Božac l.r.

15. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje
ali pristojnost proračunskega uporabnika, se mu sorazmerno
zmanjša oziroma poveča obseg sredstev, za kar se izvede
ustrezna prerazporeditev v okviru sprejetega proračuna in evi‑
dentira skladno s predpisi.
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16. člen
Sredstva proračuna se proračunskim uporabnikom razpo‑
rejajo s pogodbo in se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki ureja‑
jo posamezno področje s programi izvajalcev javnih služb.
Drugi prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali prav‑
ne osebe, ki na podlagi pogodbe, odločbe ali sklepa prejmejo
proračunska sredstva. Poraba sredstev in sofinanciranje pre‑
jemnikov proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni
izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se razporedi z javnim
razpisom oziroma s kriteriji, ki jih določi župan.

Na podlagi 66. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS,
št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike
Slovenije

17. člen
Dinamika izvrševanja investicijskih namenov, opredeljenih
v finančnem načrtu posameznega neposrednega uporabnika
se usklajuje v okviru razpoložljivih prilivov in ob upoštevanju
namenskih sredstev.
O izdatkih investicijskega značaja, opredeljenih v finanč‑
nem načrtu neposrednega uporabnika – občinski organi in
uprava, odloča župan v okviru letnega načrta razvojnih pro‑
gramov.
O izdatkih investicijskega značaja, opredeljenih v finanč‑
nem načrtu neposrednega uporabnika – krajevna skupnost,
odloča predsednik sveta krajevne skupnosti.

V Uredbi o določitvi zneska trošarine za energente (Ura‑
dni list RS, št. 26/10, 39/10, 43/10, 48/10, 55/10, 61/10, 74/10,
77/10, 82/10, 101/10, 5/11, 8/11, 11/11, 16/11 in 21/11) se v
1. členu:
– v točki 1.3 znesek »429,8500« nadomesti z zneskom
»406,3800«,
– v točki 1.4 znesek »429,8500« nadomesti z zneskom
»406,3800«.

18. Člen
Župan lahko odpiše plačilo dolga do višine 500,00 EUR
v posamičnem primeru, če bi stroški postopka izterjave bili v
nesorazmerju z višino dolga.
Župan lahko odpiše plačilo dolga ne glede na vrednost
v primeru, da je dolg že zastaran po predhodnem soglasju
Občinskega sveta.
Svet krajevne skupnosti lahko odpiše plačilo dolga do viši‑
ne 250,00 EUR, v posamičnem primeru, če bi stroški postopka

1398.

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi
zneska trošarine za energente

UREDBO
o spremembah Uredbe o določitvi zneska
trošarine za energente

2. člen
Ta uredba začne veljati 19. aprila 2011.
Št. 00712-22/2011
Ljubljana, dne 18. aprila 2011
EVA 2011-1611-0077
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
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VSEBINA

1375.
1376.

1377.

1398.

1378.

1379.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o potnih listinah (uradno prečiščeno bese‑
dilo) (ZPLD-1-UPB4)
Zakon o prekrških (uradno prečiščeno besedilo)
(ZP-1-UPB8)

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

3887
3894

1385.

3933

1386.

VLADA

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska
trošarine za energente

1387.
3981

MINISTRSTVA

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

1388.
1389.
3933

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj
svetnikov

3933
1392.

BREZOVICA

Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostor‑
skega načrta za del območja urejanja VS 10/7-1
Brezovica

DIVAČA

1397.

Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2011

1381.
1382.

Statut Občine Hrpelje - Kozina
Odlok o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto
2011
Odlok o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto
2012

1383.

1390.
1391.

OBČINE
1380.

1384.

HRPELJE - KOZINA

3934
3979
3935

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
občinskega prostorskega načrta Mestne občine
Ljubljana – izvedbeni del

LUČE

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Luče
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega
sveta Občine Luče
Odlok o proračunu Občine Luče za leto 2011

3960

3964
3965
3966
3968

MIRNA PEČ

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske upra‑
ve – »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine
Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč, Občine Žu‑
žemberk in Občine Straža«

3971

SEMIČ

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidal‑
nega načrta za del območja Proizvodno servisne
cone Vrtača

3973

STRAŽA

1394.

Odlok o proračunu Občine Škofja loka za leto
2011
Sklep o določitvi parkirnih površin, na katerih je
uvedeno plačilo parkirnine

1396.

3956

LJUBLJANA

Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednotenju
športnih programov v Občini Straža

1395.

3955

LITIJA

Odlok o organizaciji in delovnem področju občin‑
ske uprave Občine Litija

1393.

3949
3952

JESENICE

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej
Jesenice
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski
muzej Jesenice – UPB1

3973

ŠKOFJA LOKA

3974
3976

ŽUŽEMBERK

Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto
2012

3976
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