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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o davku na dodano vrednost (ZDDV-1E)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o davku
na dodano vrednost (ZDDV-1E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o davku na dodano vrednost (ZDDV-1E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. septembra 2011.
Št. 003-02-8/2011-16
Ljubljana, dne 3. oktobra 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1E)
1. člen
V Zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS,
št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo in 18/11) se v četrtem
odstavku 4. člena, šestem odstavku 20. člena, drugem odstavku 74.c člena, prvem, drugem, tretjem, četrtem in šestem
odstavku 74.e člena, prvem in drugem odstavku 74.f člena,
prvem, četrtem, petem in šestem odstavku 74.h člena, četrtem
odstavku 78. člena ter v tretji točki prvega odstavka 141. člena
besedilo »pristojni davčni urad« v različnih sklonih nadomesti
z besedilom »davčni organ« v ustreznem sklonu.
2. člen
V drugem odstavku 39. člena se drugi stavek spremeni
tako, da se glasi: »Davčni zavezanec lahko popravi (zmanjša)
znesek obračunanega DDV, če pisno obvesti kupca o znesku
DDV, za katerega kupec nima pravice do odbitka.«
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko davčni zavezanec popravi (zmanjša) znesek obračunanega in neplačanega
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DDV od vseh priznanih terjatev, ki jih je prijavil v postopku
prisilne poravnave oziroma stečajnem postopku.
(5) Če davčni zavezanec naknadno prejme plačilo ali
delno plačilo za opravljeno dobavo blaga ali storitev, v zvezi s
katero je uveljavil popravek davčne osnove v skladu s prejšnjim
odstavkom, mora od prejetega zneska, ki presega znesek nepopravljenega obračunanega DDV iz prejšnjega odstavka tega
člena, obračunati DDV.«.
Dosedanji četrti do šesti odstavek postanejo novi šesti do
osmi odstavek.
3. člen
Drugi odstavek 43. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Osebe iz prvega odstavka tega člena lahko uveljavljajo oprostitev plačila DDV na podlagi predhodne priglasitve,
ki jo predložijo davčnemu organu v elektronski obliki.«.
4. člen
Drugi odstavek 45. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Davčni zavezanec obračuna DDV v skladu s prvim
odstavkom tega člena, če z najemnikom oziroma kupcem nepremičnine pred opravljeno dobavo davčnemu organu predložita vsak svojo izjavo v elektronski obliki.«.
5. člen
V tretjem odstavku 58. člena se v točki a) besedilo »če
je blago namenjeno trgovini na letališču ali v pristanišču, ki
izpolnjuje predpisane pogoje za carinsko skladišče, kateremu
je dovoljena prodaja blaga na drobno« nadomesti z besedilom
»če je blago namenjeno davka prosti prodajalni, ki se nahaja za
izstopno mejno carinsko kontrolo na letališču ali pristanišču«.
6. člen
V drugem odstavku 63. člena se v točki b) besedilo
»13. točko 50. člena« nadomesti z besedilom »12. točko prvega odstavka 50. člena«.
7. člen
Na koncu drugega odstavka 64. člena se doda nov stavek,
ki se glasi: »Davčni zavezanec lahko uveljavlja odbitek DDV v
obliki vračila DDV na podlagi zahtevka, ki ga v elektronski obliki
predloži davčnemu organu v 15 dneh od dneva dobave.«.
8. člen
Na koncu petega odstavka 65. člena se doda nov stavek,
ki se glasi: »Davčni zavezanec predloži napoved davčnemu
organu v elektronski obliki.«.
Na koncu sedmega odstavka se doda nov stavek, ki se
glasi: »Davčni zavezanec predloži priglasitev davčnemu organu v elektronski obliki.«.
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9. člen
V 74.e členu se dosedanji drugi peti odstavek preštevilči
v šesti odstavek.
10. člen
V četrtem odstavku 74.i člena se prva do četrta alineja
spremenijo tako, da se glasijo:
»– davčnemu organu predloži zahtevek za vračilo DDV
najpozneje do 30. junija po poteku koledarskega leta, v katerem je bil DDV zaračunan;
– zahtevku kot priloge predloži račune oziroma elektronske uvozne carinske deklaracije;
– zahtevku kot prilogo predloži potrdilo pristojnega organa države, v kateri ima sedež, da je zavezanec za DDV v tej
državi, ki ne sme biti starejše od enega leta;
– z izjavo potrdi, da v obdobju, za katero prosi za vračilo
DDV, ni opravil dobave blaga oziroma storitev, ki bi se štela
za dobavo, opravljeno v Sloveniji, razen opravljanja storitev iz
točke a) drugega odstavka tega člena;«.
V osmem odstavku se besedilo »pristojni davčni urad«
nadomesti z besedilom »davčni organ«.
Za devetim odstavkom se doda nov deseti odstavek, ki
se glasi:
»(10) Davčni zavezanec s sedežem v tretji državi predloži
zahtevek za vračilo in priloge davčnemu organu v elektronski
obliki.«.
11. člen
V 75. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Davčni zavezanec predloži zahtevek za vračilo v
elektronski obliki.«.
Dosedanji četrti odstavek postane nov peti odstavek.
12. člen
Na koncu sedmega odstavka 77. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Davčni zavezanec predloži vlogo za izdajo
dovoljenja davčnemu organu v elektronski obliki.«.
13. člen
V prvem odstavku 78. člena se besedilo »pristojnemu
davčnemu uradu« črta.
V drugem odstavku se v točki a) črta besedilo »dosegel
oziroma«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »pristojnemu davčnemu uradu«.
14. člen
78.a člen se črta.
15. člen
Na koncu prvega odstavka 80. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Davčni zavezanec predloži zahtevek za
prenehanje identifikacije za namene DDV davčnemu organu
v elektronski obliki.«.
16. člen
Za 88.a členom se dodata nova 88.b in 88.c člen, ki se
glasita:
»88.b člen
(popravljanje napak v obračunu DDV)
(1) Davčni zavezanec lahko najpozneje do vročitve odmerne odločbe v postopku nadzora obračuna davka pri davčnem organu oziroma do začetka davčnega inšpekcijskega
nadzora oziroma postopka o prekršku oziroma kazenskega
postopka vključi popravke napak iz preteklih davčnih obdobij v
tekoči obračun DDV.
(2) Davčni zavezanec v primeru popravka napak iz preteklih obdobij v tekočem obračunu, zaradi prenizko izkazane
davčne obveznosti ali previsokega presežka, od zneska DDV,
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ki je predmet popravka, obračuna in plača obresti po evropski
medbančni obrestni meri za ročnost enega leta v višini, ki je
veljala na dan poteka roka za plačilo DDV, povečani za:
– 1 odstotno točko, če predloži podatke v enem mesecu
po preteku roka za vložitev obračuna DDV;
– 2 odstotni točki, če predloži podatke v šestih mesecih
po preteku roka za vložitev obračuna DDV;
– 3 odstotne točke, če predloži podatke v enem letu po
preteku roka za vložitev obračuna DDV;
– 4 odstotne točke, če predloži podatke po enem letu po
preteku roka za vložitev obračuna DDV.
(3) Davčni zavezanec obračuna obresti iz prejšnjega odstavka za obdobje od prvega dne, ki sledi zadnjemu delovnemu
dnevu naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja, v
katerem bi moral biti vključen popravljen znesek DDV, do poteka roka za plačilo DDV po obračunu, v katerem je vključen popravljen znesek DDV, če gre za povečanje davčne obveznosti,
oziroma do dneva predložitve obračuna, v katerem je vključen
popravljen znesek DDV, če gre za zmanjšanje presežka DDV.
(4) Davčni zavezanec, ki je že predložil obračun DDV, lahko
do izteka roka za predložitev tega obračuna že vloženi obračun
nadomesti z novim, razen če je po tem obračunu zahteval vračilo
DDV. Če vloženi obračun vključuje tudi popravke za pretekla
obdobja, se upoštevata drugi in tretji odstavek tega člena.
88.c člen
(naknadna predložitev obračuna DDV)
(1) Davčni zavezanec lahko najpozneje do vročitve odmerne odločbe v postopku nadzora obračunov davka pri davčnem organu oziroma do začetka davčnega inšpekcijskega
nadzora oziroma postopka o prekršku oziroma kazenskega
postopka naknadno predloži obračun, ki ga ni predložil v predpisanem roku.
(2) Davčni zavezanec mora v primeru naknadno predloženega obračuna izkazano obveznost plačati hkrati s predložitvijo obračuna ter od zneska obveznosti obračunati in plačati
obresti po evropski medbančni obrestni meri za ročnost enega
leta v višini, ki je veljala na dan poteka roka za plačilo DDV,
povečani za:
– 1 odstotno točko, če predloži podatke v enem mesecu
po preteku roka za vložitev obračuna DDV;
– 2 odstotni točki, če predloži podatke v šestih mesecih
po preteku roka za vložitev obračuna DDV;
– 3 odstotne točke, če predloži podatke v enem letu po
preteku roka za vložitev obračuna DDV;
– 4 odstotne točke, če predloži podatke po enem letu po
preteku roka za vložitev obračuna DDV.
(3) Davčni zavezanec obračuna obresti iz prejšnjega odstavka za obdobje od prvega dne, ki sledi zadnjemu delovnemu
dnevu naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja, v
katerem bi moral biti vključen popravljen znesek DDV, do dneva
predložitve obračuna DDV.
(4) Davčni zavezanec obračuna, predloženega v skladu
s tem členom, ne sme nadomestiti z novim.«.
17. člen
V prvem odstavku 92. člena se črta beseda »vsak«, na
koncu pa se doda nov stavek, ki se glasi: »Davčni zavezanec
predloži rekapitulacijsko poročilo za koledarski mesec, v katerem je opravil transakcijo znotraj Unije ali v katerem mora
izvršiti popravek za pretekla obdobja poročanja.«.
18. člen
V prvem odstavku 92.a člena se besedilo »blaga in storitev« nadomesti z besedilom »blaga ali storitev« ter črta beseda
»vsak«.
V drugem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se
glasi: »Davčni zavezanec mora predložiti poročilo za koledarski
mesec, v katerem je opravil zadevne dobave, ali v katerem
mora popraviti podatke o zadevnih dobavah iz preteklih obdobij.«.
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19. člen
V tretjem odstavku 94. člena se drugi stavek spremeni
tako, da se glasi: »Davčni zavezanec mora izbiro vnaprej
priglasiti davčnemu organu v elektronski obliki in jo uporabljati
najmanj 60 mesecev.«.
Za osmim odstavkom se doda nov deveti odstavek, ki
se glasi:
»(9) V obdavčljiv promet iz prvega odstavka tega člena
se pri fizični osebi všteva obdavčljiv promet, ki ga fizična
oseba dosega iz naslova opravljanja neodvisne gospodarske
dejavnosti (kot samostojni podjetnik, zasebnik oziroma fizična
oseba).«.
20. člen
V petem odstavku 95. člena se besedilo »in ga predložiti«
nadomesti z besedilom »in ga v elektronski obliki predložiti«.
21. člen
V drugem odstavku 105. člena se črta beseda »pristojnemu«, na koncu pa se doda nov stavek, ki se glasi: »Davčni
zavezanec predloži prijavo davčnemu organu v elektronski
obliki.«.
22. člen
Za tretjim odstavkom 120. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Davčni zavezanec iz prvega in drugega odstavka
tega člena ter posrednik iz druge alineje 119. člena tega zakona lahko uveljavljata pravico do izbire za obdavčitev, če o tem
predhodno obvestita davčni organ. Davčni zavezanec predloži
obvestilo o izbiri za obdavčitev v elektronski obliki.«.
Dosedanji četrti odstavek postane nov peti odstavek.
23. člen
V prvem odstavku 125. člena se črta besedilo »po elektronskih sredstvih na način, ki ga predpiše minister, pristojen
za finance«.
24. člen
V prvem odstavku 127. člena se črta besedilo »po elektronskih sredstvih na način, ki ga predpiše minister, pristojen
za finance«.

Št.

in«.
glasi:

78 / 5. 10. 2011 /

Stran

10053

29. člen
V 139. členu se črta besedilo »pravnih sredstev, obresti
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se

»(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pri popravljanju
napak iz preteklih davčnih obdobij v tekočem obračunu in naknadni predložitvi obračuna DDV po poteku predpisanega roka
za njegovo predložitev ne upoštevajo določbe zakona, ki ureja
davčni postopek, s katerimi so urejeni popravljanje pomanjkljivosti oziroma pomot v davčnem obračunu, popravljanje davčnega obračuna, če je davčna obveznost izkazana previsoko,
ter predložitev davčnega obračuna na podlagi samoprijave.«.
30. člen
V tretjem odstavku 140. člena se za besedilom »v predpisanem roku« doda besedilo »oziroma v obračunu ne izkaže
predpisanih podatkov«.
31. člen
V prvem odstavku 141. člena se v 3. točki za besedo
»DDV« doda besedilo »ali ga ne predloži v predpisanem roku
ali na predpisan način«.
4.a točka se črta.
V 7. točki se za besedo »roku« doda besedilo »ali ne zagotovi pristnost in celovitost vsebine hranjenih računov«.
8., 9. in 10.a točka se spremenijo tako, da se glasijo:
»8. ne predloži ali ne predloži na predpisan način oziroma
v predpisanih rokih obračuna DDV oziroma v obračunu DDV ne
izkaže predpisanih podatkov (87., 88., 88.a člen);
9. ne predloži davčnemu organu rekapitulacijskega poročila o dobavah blaga znotraj Unije (prvi odstavek 90. člena)
oziroma ga ne predloži v predpisanem roku za predpisano obdobje oziroma ga ne predloži na predpisan način (92. člen);
10.a ne predloži davčnemu organu poročila o dobavah
blaga ali storitev po 76.a členu tega zakona ali ga ne predloži
v predpisanem roku za predpisano obdobje ali ga ne predloži
na predpisan način (92.a člen);«.
32. člen
141.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»141.a člen

25. člen
V drugem odstavku 129. člena se črta besedilo »po elektronskih sredstvih«.

(izjema od prekrška pri popravkih napak v tekočem obračunu
DDV zaradi popravka napake iz obračuna DDV za preteklo
davčno obdobje in pri naknadno predloženih obračunih)

26. člen
V prvem odstavku 133. člena se v peti alineji besedilo
»pristojni davčni urad« nadomesti z besedilom »davčni organ«, na koncu pa se doda nov stavek, ki se glasi: »Davčni
zavezanec predloži obvestilo davčnemu organu v elektronski
obliki.«.
V tretjem odstavku se druga alineja spremeni tako, da
se glasi:
»– davčni organ obvesti o uporabi posebne ureditve po
plačani realizaciji ob predložitvi zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV. Davčni zavezanec predloži obvestilo
davčnemu organu v elektronski obliki.«.

Ne glede na kazenske določbe v tem zakonu se za prekršek ne kaznujeta davčni zavezanec, ki popravi napake iz
preteklih davčnih obdobij v skladu z 88.b členom tega zakona,
in davčni zavezanec, ki naknadno predloži obračun DDV v
skladu z 88.c členom tega zakona.«.

27. člen
V tretjem odstavku 134. člena se besedilo »pristojni davčni urad« nadomesti z besedilom »davčni organ«, na koncu pa
se doda nov stavek, ki se glasi: »Davčni zavezanec predloži
obvestilo davčnemu organu v elektronski obliki.«.
28. člen
V drugem odstavku 136. člena se drugi stavek spremeni
tako, da se glasi: »Popis neplačanih računov mora davčni
zavezanec predložiti davčnemu organu v elektronski obliki
najpozneje do 31. januarja naslednjega leta.«.

33. člen
141.b člen se črta.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
34. člen
(začetek uporabe posameznih določb)
(1) Določbe četrtega in petega odstavka 39. člena se
uporabljajo za priznane terjatve v postopkih prisilne poravnave
in stečajnih postopkih, za katere je bil sklep o začetku postopka
izdan po 1. januarju 2011.
(2) Določbe 88.b člena zakona se uporabljajo za popravljanje napak iz preteklih obdobij v obračunih, ki se nanašajo
na davčna obdobja po 30. septembru 2011.
(3) Določbe 88.c, 139., 141. in 141.a člena zakona se
uporabljajo za obračune DDV, ki se nanašajo na davčna obdobja po 30. septembru 2011.
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(4) Določbe tretjega odstavka 58. člena, drugega odstavka 64. člena, prvega odstavka 80. člena, pete alineje
prvega odstavka in druge alineje tretjega odstavka 133. člena
in tretjega odstavka 134. člena zakona se začnejo uporabljati
1. januarja 2012.
(5) Določbe drugega odstavka 45. člena, desetega odstavka 74.i člena in petega odstavka 95. člena zakona se
začnejo uporabljati 1. julija 2012.
(6) Določbe drugega odstavka 43. člena, petega in sedmega odstavka 65. člena, sedmega odstavka 77. člena, drugega odstavka 105. člena, četrtega odstavka 120. člena in
drugega odstavka 136. člena zakona se začnejo uporabljati
1. januarja 2013.
(7) Do začetka uporabe določb iz četrtega do šestega
odstavka tega člena se uporabljajo določbe Zakona o davku na
dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno
besedilo in 18/11).
35. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 434-02/11-7/16
Ljubljana, dne 23. septembra 2011
EPA 1962-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik

3295.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-D)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih
instrumentov (ZTFI-D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-D), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji 23. septembra 2011.
Št. 003-02-8/2011-18
Ljubljana, dne 3. oktobra 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O TRGU FINANČNIH INŠTRUMENTOV (ZTFI-D)
1. člen
V Zakonu o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS,
št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo) se v prvem odstavku
2. člena 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. Direktiva 98/26/ES Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 19. maja 1998 o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev (UL L št. 166 z dne 11. 6.
1998, str. 45), spremenjena z Direktivo 2009/44/ES Evropskega
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parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o spremembi Direktive
98/26/ES o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev in Direktive 2002/47/ES o dogovorih
o finančnem zavarovanju glede povezanih sistemov in bančnih
posojil (UL L št. 146 z dne 10. 6. 2009, str. 37), spremenjena z
Direktivo 2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne
24. novembra 2010 o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES,
2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES,
2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede
pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni
organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za
zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega
organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (UL L
št. 331, z dne 15. 12. 2010, str. 120); v nadaljnjem besedilu:
Direktiva 98/26/ES,«.
5. in 6. točka se spremenita tako, da se glasita:
»5. Direktiva 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 28. januarja 2003 o trgovanju z notranjimi informacijami in
tržni manipulaciji (zloraba trga) (UL L št. 96 z dne 12. 4. 2003,
str. 16), spremenjena z Direktivo 2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o spremembi direktiv
98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES,
2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES
in 2009/65/ES glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Evropskega nadzornega organa
(Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje
in trge) (UL L št. 331, z dne 15. 12. 2010, str. 120); v nadaljnjem
besedilu: Direktiva 2003/6/ES,
6. Direktiva 2003/71/ES Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 4. novembra 2003 o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev
v trgovanje, in o spremembi Direktive 2001/34/ES (UL L
št. 345 z dne 31. 12. 2003, str. 64), spremenjena z Direktivo
2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES,
2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES,
2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede
pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni
organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za
zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega
organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (UL L
št. 331, z dne 15. 12. 2010, str. 120); v nadaljnjem besedilu:
Direktiva 2003/71/ES,«.
9. točka se spremeni tako, da se glasi:
»9. Direktiva 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o
spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive
2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi
Direktive Sveta 93/22/EGS (UL L št. 145 z dne 30. 4. 2004,
str. 1), spremenjena z Direktivo 2007/44/ES z dne 5. septembra 2007 o spremembah Direktive Sveta 92/49/EGS in direktiv
2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES in 2006/48/ES glede
postopkovnih pravil in ocenjevalnih meril za skrbno oceno pri
pridobitvah in zvišanju deležev v finančnem sektorju (UL L
št. 274 z dne 21. septembra 2007, str. 1), spremenjena z Direktivo 2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES,
2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES,
2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede
pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni
organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za
zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega
organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (UL L
št. 331, z dne 15. 12. 2010, str. 120); v nadaljnjem besedilu:
Direktiva 2004/39/ES,«.
11., 12. in 13. točka se spremenijo tako, da se glasijo:
»11. Direktiva 2004/109/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 15. decembra 2004 o uskladitvi zahtev v zvezi s
preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji
so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, in o spremembi
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Direktive 2001/34/ES (UL L št. 390/38 z dne 31. 12. 2004,
str. 38) spremenjena z Direktivo 2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o spremembi direktiv
98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES,
2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES
in 2009/65/ES glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter
Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne
papirje in trge) (UL L št. 331, z dne 15. 12. 2010, str. 120); v
nadaljnjem besedilu: Direktiva 2004/109/ES,
12. Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju
dejavnosti kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. 6. 2006,
str. 1), spremenjena z Direktivo 2007/44/ES z dne 5. septembra 2007 o spremembah Direktive Sveta 92/49/EGS in
direktiv 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES in 2006/48/ES
glede postopkovnih pravil in ocenjevalnih meril za skrbno
oceno pri pridobitvah in zvišanju deležev v finančnem sektorju (UL L št. 274 z dne 21. 9. 2007, str. 1), spremenjena
z Direktivo 2009/111/ES Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 16. septembra 2009 o spremembi direktiv 2006/48/ES,
2006/49/ES in 2007/64/ES glede bank, ki so odvisne od centralnih institucij, nekaterih postavk lastnih sredstev, velikih izpostavljenosti, nadzornih režimov in kriznega upravljanja (UL
L št. 302 z dne 17. 11. 2009, str. 97); spremenjena z Direktivo
2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES,
2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES,
2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede
pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni
organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za
zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega
organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (UL L
št. 331, z dne 15. 12. 2010, str. 120); v nadaljnjem besedilu:
Direktiva 2006/48/ES, v obsegu, v kakršnem se uporablja za
borznoposredniške družbe, in
13. Direktiva 2006/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 14. junija 2006 o kapitalski ustreznosti investicijskih podjetij in kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. 6. 2006, str. 201),
spremenjena z Direktivo 2009/111/ES Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 16. septembra 2009 o spremembi direktiv
2006/48/ES, 2006/49/ES in 2007/64/ES glede bank, ki so odvisne od centralnih institucij, nekaterih postavk lastnih sredstev,
velikih izpostavljenosti, nadzornih režimov in kriznega upravljanja (UL L št. 302 z dne 17. 11. 2009, str. 97), spremenjena z
Direktivo 2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne
24. novembra 2010 o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES,
2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES,
2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede
pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni
organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za
zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega
organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (UL L
št. 331, z dne 15. 12. 2010, str. 120); v nadaljnjem besedilu:
Direktiva 2006/49/ES.«.
2. člen
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V tem zakonu so uporabljene naslednje kratice drugih zakonov:
1. ZBan-1 je Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10
– uradno prečiščeno besedilo, 9/11– ZPlaSS-B, 35/11 in 52/11
– popr.),
2. ZFK je Zakon o finančnih konglomeratih (Uradni list
RS, št. 43/06),
3. ZGD-1 je Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list
RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo in 33/11),
4. ZISDU-1 je Zakon o investicijskih družbah in družbah
za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 68/05 – odločba US, 92/07, 109/07 in 65/08),
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5. ZIN je Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS,
št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo),
6. ZNVP je Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo,
67/07– ZTFI in 58/09),
7. ZPre-1 je Zakon o prevzemih (Uradni list RS,
št. 79/06, 67/07– ZTFI, 1/08, 68/08, 35/11 – ORZPre75 in
55/11 – sklep US),
8. ZUP je Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni
list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 –
ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 – odločba US, 48/09 in 8/10),
9. ZUS-1 je Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS,
št. 105/06 in 62/10).
(2) V tem zakonu so za predpise EU, poleg skrajšanih
naslovov, navedenih v 2. členu tega zakona, uporabljeni še:
1. Direktiva 78/660/EGS je Četrta direktiva Sveta
78/660/EGS z dne 25. julija 1978 o letnih računovodskih izkazih
posameznih vrst družb, ki temelji na členu 54(3)(g) Pogodbe
(UL L št. 222 z dne 14. 8. 1978, str. 11, s spremembami),
2. Direktiva 83/349/EGS je Sedma direktiva Sveta
83/349/EGS z dne 13. junija 1983 o konsolidiranih računovodskih izkazih (UL L št. 193 z dne 18. 7. 1983, s spremembami),
3. Direktiva 2009/65/ES je Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju
zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih
za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (UL L
št. 302 z dne 17. 11. 2009, str. 32),
4. Direktiva 94/19/ES je Direktiva 94/19/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 30. maja 1994 o sistemih zajamčenih vlog (UL L št. 135 z dne 31. 5. 1994, str. 5),
5. Direktiva 2001/24/ES je Direktiva 2001/24/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 4. aprila 2001 o reorganizaciji in prenehanju kreditnih institucij (UL L št. 125 z dne 5. 5. 2001, str. 15),
6. Uredba 1606/2002/ES je Uredba (ES) št. 1606/2002/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi
mednarodnih računovodskih standardov (UL L št. 243 z dne
11. 9. 2002, str. 1),
7. Uredba 1095/2010/ES je Uredba (EU) št. 1095/2010
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010
o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa
št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES
(UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 84) in
8. Uredba 1092/2010/ES je Uredba (EU) št. 1092/2010
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o
makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom Evropske
unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja
(UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 1).«.
3. člen
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen
(Evropski organ za vrednostne papirje in trge
in Evropski odbor za sistemska tveganja)
(1) Evropski organ za vrednostne papirje in trge (v nadaljnjem besedilu: ESMA) je evropski nadzorni organ, ustanovljen
z Uredbo 1095/2010/ES.
(2) Evropski odbor za sistemska tveganja (v nadaljnjem besedilu: ESRB) je odbor ustanovljen z Uredbo
1092/2010/ES.«.
4. člen
Četrti odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Instrumenti denarnega trga so vse vrste instrumentov, s katerimi se običajno trguje na denarnem trgu, kakršni so
zakladne menice, potrdila o denarnem depozitu in komercialni
zapisi, razen plačilnih instrumentov.«.
5. člen
V tretjem odstavku 17. člena se besedilo »3. člena« nadomesti z besedilom »2. člena«.
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6. člen
V petem odstavku 26. člena, v prvem odstavku in drugi
alineji 2. točke tretjega odstavka 122. člena ter v prvem odstavku 140. člena se besedilo:
– »Direktiva 85/611/EGS« nadomesti z besedilom »Direktiva 2009/65/ES«,
– »Direktivi 85/611/EGS« nadomesti z besedilom »Direktivi 2009/65/ES« ter
– »Direktive 85/611/EGS« nadomesti z besedilom »Direktive 2009/65/ES«.
7. člen
Prvi odstavek 68. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Agencija lahko svojo pristojnost in odgovornost za
odločanje o potrditvi prospekta, v soglasju z nadzornim organom druge države članice, prenese na ta nadzorni organ
države članice, če je o tem predhodno obvestila ESMA, ali pa
to pristojnost in odgovornost od njega prevzame.«.
8. člen
V 71. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Agencija obvesti ESMA o izdani odločbi iz prvega
odstavka tega člena, v kateri je agencija ugodila zahtevi za
potrditev prospekta. Obvestilu o odločbi agencija priloži bodisi
elektronsko kopijo, bodisi fizični izvod prospekta.«.
9. člen
V 73. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Agencija mora zagotoviti ESMA dostop do prospekta
iz prvega odstavka tega člena.«.
10. člen
V 80. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Agencija mora preučiti in primerno upoštevati sporočilo bodisi ESMA bodisi nadzornega organa države članice
gostiteljice, da je že potrjen prospekt potrebno dopolniti v skladu s prvim odstavkom tega člena.«.
11. člen
V prvem odstavku 83. člena se za besedo »obvestitev«
doda besedilo »ESMA in«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Agencija mora na svojih javnih spletnih straneh
objavljati seznam vseh prospektov in morebitnih dodatkov k
prospektu, ki jih je potrdil nadzorni organ matične države članice izdajatelja, če je bila v skladu s prvim odstavkom tega
člena, v zadnjih 12 mesecih, opravljena obvestitev agencije.
Seznam iz prvega stavka tega odstavka mora biti oblikovan
v skladu z drugim stavkom drugega odstavka 74. člena tega
zakona.«.
12. člen
V 84. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Hkrati ko agencija pošlje obvestilo iz prvega odstavka tega člena nadzornemu organu države članice gostiteljice,
mora agencija to obvestilo posredovati tudi ESMA.«.
Dosedanji drugi do četrti odstavek postanejo tretji do peti
odstavek.
13. člen
V prvem in tretjem odstavku 96. člena se pred piko doda
besedilo »in ESMA«.
V drugem odstavku se za besedilom »obvesti nadzorni
organ matične države članice izdajatelja« doda besedilo »in
ESMA«.

Uradni list Republike Slovenije
14. člen
V 97. členu se za šestim odstavkom dodata novi sedmi in
osmi odstavek, ki se glasita:
»(7) Če nadzorni organ države članice zavrne ali ne odgovori na prošnjo po sodelovanju posredovano v skladu s prvim
odstavkom tega člena, agencija o tem obvesti ESMA.
(8) Če agencija na podlagi drugega odstavka tega člena,
v sodelovanju z nadzornim organom države članice opravi pregled poslovanja posamezne osebe, lahko ESMA sodeluje pri
skupnem pregledu poslovanja na način kot ga določa Uredba
1095/2010/ES.«.
15. člen
Za 97. členom se doda nov 97.a člen, ki se glasi:
»97.a člen
(pridobivanje informacij od nadzornih organov držav članic)
(1) Agencija lahko od nadzornih organov držav članic
zahteva predložitev vseh informacij, ki jih potrebuje zaradi
izvajanja njenih pristojnosti in odgovornosti glede nadzora nad
ravnanjem v skladu z 2. poglavjem tega zakona.
(2) Če nadzorni organ države članice bodisi zavrne zahtevo za posredovanje informacij, bodisi ne predloži vseh zahtevanih informacij, agencija o tem obvesti ESMA.«.

glasi:

16. člen
V 139. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se

»(3) O izjemah iz prvega odstavka tega člena agencija
obvesti ESMA.«.
17. člen
V prvem in tretjem odstavku 147. člena se pred piko doda
besedilo »in ESMA«.
18. člen
Za 148. členom se doda nov 148.a člen, ki se glasi:
»148.a člen
(sporazum o sodelovanju o izmenjavi informacij)
(1) Agencija lahko z nadzornimi organi drugih držav članic
in ESMA sklepa sporazume o sodelovanju, ki opredeljujejo
izmenjavo informacij z nadzornimi organi držav članic ali nadzornimi organi tretjih držav, za izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem obveznosti, določenih v 3. poglavju tega zakona.
(2) Agencija o sklenjenih sporazumih z nadzornimi organi
drugih držav članic iz prvega odstavka tega člena obvesti
ESMA.
(3) Za izmenjavo informacij iz prvega odstavka tega člena
se uporablja 488. člen tega zakona.«.
19. člen
Šesti odstavek 151. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) V register se ne sme vpisati firma, ki vsebuje besede
»borznoposredniška družba« oziroma »borzno posredovanje«
ali izpeljanke iz teh besed, če oseba ne izpolnjuje pogojev za
opravljanje investicijskih storitev in poslov.«.
20. člen
V drugem odstavku 155. člena se za 2. točko doda nova
3. točka, ki se glasi:
»3. pri smiselni uporabi drugega odstavka 47. člena
ZBan-1 se namesto pojmov »borznoposredniška družba ali
družba za upravljanje« uporablja pojem »banka«,«.
Dosedanja 3. točka postane 4. točka.
21. člen
V 162. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Če agencija javno objavi odločbo oziroma povzetek
odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanja investicijskih storitev
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in poslov, ker je v skladu s drugim odstavkom 488. člena tega
zakona presodila, da je to potrebno zaradi varstva vlagateljev na
trgu finančnih instrumentov, mora agencija v registru iz prvega odstavka tega člena, poleg dejstva odvzema dovoljenja objaviti tudi
javno objavljeno odločbo oziroma povzetek odločbe o odvzemu
dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev in poslov.«.
22. člen
V 164. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji
odstavek, ki se glasi:
»(3) Agencija obvesti ESMA o vsakem izdanem dovoljenju
za opravljanje investicijskih storitev in poslov.«.
23. člen
V 168. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti
odstavek, ki se glasi:
»(4) Agencija obvesti ESMA o vsakem prenehanju dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev in poslov.«.
24. člen
V tretjem odstavku 277. člena se za prvim stavkom doda
nov stavek, ki se glasi: »Agencija na svojih spletnih straneh
objavi delnice, za katere se uporablja ta odstavek, in kategorije, v katere se te delnice razvrstijo v skladu s tem odstavkom.
Agencija obvesti ESMA o delnicah, za katere se uporablja ta
odstavek in o kategorijah, v katere so te delnice razvrščene.«.
25. člen
Besedilo 294. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Borznoposredniška družba mora vzpostaviti ali se
vključiti v učinkovito zunajsodno reševanje sporov med borznoposredniškimi družbami in njihovimi neprofesionalnimi
strankami iz njihovih medsebojnih pogodbenih razmerij v zvezi
s storitvami borznega posredovanja, vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev ali gospodarjenja s finančnimi
instrumenti.
(2) Agencija obvesti ESMA o postopkih zunajsodnega
reševanja sporov, ki so vzpostavljeni v skladu s prvim odstavkom tega člena.«.
26. člen
V 301. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) V postopku poročanja na zahtevo agencije skladno
s 234. členom ZBan-1 pokriva vsaka stranka svoje stroške
postopka.«.
27. člen
Za 301. členom se dodata nov 301.a in 301.b člen, ki se
glasita:
»301.a člen
(obveščanje ESMA)
(1) Agencija obvesti ESMA o:
1. odvzemu dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev in poslov,
2. ukrepih nadzora, ki jih je izdala na podlagi 285. člena
Zban-1 v zvezi s 301. členom tega zakona, in
3. javni objavi odločbe in vrsti ukrepa nadzora, če agencija, v
skladu s drugim odstavkom 488. člena tega zakona, javno objavi
odločbo oziroma povzetek odločbe o izrečenih ukrepih nadzora.
(2) Do 31. marca vsakega leta mora agencija ESMA
posredovati zbirne podatke o vseh ukrepih nadzora, ki so bili v
preteklem letu izrečeni v skladu s tem poglavjem.
301.b člen
(dodatni ukrep pri nadzoru nad podružnico
borznoposredniške družbe države članice)
(1) Če borznoposredniška družba države članice v roku,
določenem z odredbo, ki je bila izdana na podlagi 285. člena
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ZBan-1 v zvezi s 301. členom tega zakona, ne ravna v skladu
s to odredbo, lahko agencija prosi ESMA za posredovanje v
skladu z 19. členom Uredbe št. 1095/2010.«.
28. člen
Za 305. členom se doda nov 305.a člen, ki se glasi:
»305.a člen
(pridobivanje informacij od nadzornih organov
držav članic)
(1) Agencija lahko od nadzornih organov držav članic
zahteva predložitev vseh informacij, ki jih potrebuje zaradi
izvajanja njenih pristojnosti in odgovornosti glede nadzora nad
ravnanjem v skladu z 8. poglavjem tega zakona.
(2) Če nadzorni organ države članice bodisi zavrne zahtevo za posredovanje informacij, bodisi ne predloži vseh zahtevanih informacij, agencija o tem obvesti ESMA.«.
29. člen
V prvem odstavku 306. člena se za besedilom »te države
članice« doda besedilo »in ESMA«.
30. člen
V 307. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Če nadzorni organ države članice zavrne ali ne odgovori na zahtevo iz prvega ali drugega odstavka tega člena,
agencija o tem obvesti ESMA.«.
31. člen
V drugem odstavku 308. člena se za besedo »članice«
doda besedilo »in ESMA«.
32. člen
V drugem odstavku 309. člena se za besedo »Komisijo«
doda besedilo »in ESMA«.
33. člen
V prvem odstavku 312. člena se beseda »Komisiji« nadomesti z besedo »ESMA«.
34. člen
Besedilo 332. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Borza s tarifo določi:
1. nadomestila, ki jih plačujejo izdajatelji za postopek
odločanja o uvrstitvi njihovih vrednostnih papirjev v trgovanje
na borznem trgu,
2. nadomestila za objavo informacij o borznem trgu po
366. in 367. členu tega zakona,
3. nadomestila za druge storitve, ki jih opravlja.
(2) Nadomestila iz prvega odstavka tega člena morajo
biti v skladu z razumnimi poslovnimi pogoji in ne smejo biti
diskriminatorna za posamezne izdajatelje ali vrste vrednostnih
papirjev.
(3) Borza mora po objavi oziroma spremembi tarife agenciji
nemudoma posredovati vsakokratno spremembo višine nadomestil iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena, skupaj z
obrazložitvijo, s katero utemeljeno dokaže, da je sprememba
nadomestil skladna z določbami drugega odstavka tega člena.
(4) Borza mora odpraviti kršitve in predložiti poročilo o njihovi odpravi, kot ji je to naloženo z odredbo, ki jo agencija izda
zaradi neskladja tarife borze z drugim odstavkom tega člena,
najkasneje v treh delovnih dneh od dokončnosti odredbe.
(5) Za tarifo borze se smiselno uporablja šesti odstavek
331. člena tega zakona.«.
35. člen
V 337. členu se za sedmim odstavkom doda nov osmi
odstavek, ki se glasi:
»(8) Agencija mora o prenehanju dovoljenja za upravljanje
borznega trga obvestiti ESMA.«.
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36. člen
353. člen se spremeni tako, da se glasi:
»353. člen
(uporaba določb)
(1) Borza ravna v skladu z določbami pododdelka 9.3.3
tega zakona, pri naslednjih zadevah:
1. uvrstitvi finančnega instrumenta v trgovanje na borznem trgu ali v uradno borzno kotacijo,
2. začasni ustavitvi trgovanja s finančnim instrumentom in
3. umiku finančnega instrumenta iz trgovanja na borznem
trgu.
(2) Kadar borza o zadevi iz 2. ali 3. točke prvega odstavka tega člena ne odloča na podlagi vloge izdajatelja, mora
izdajatelja pozvati, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, ki so
pomembni za odločitev, če zakon ne določa drugačnega načina
zagotovitve možnosti izdajatelju, da se izjavi.
(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena borza pred
izdajo odločbe iz 2. ali 3. točke prvega odstavka tega člena
izdajatelju ni dolžna zagotoviti možnosti, da se izjavi, če z izvršitvijo odločbe zaradi zaščite vlagateljev ni mogoče odlašati.
V primeru iz prvega stavka tega odstavka morajo biti razlogi
za nezagotovitev možnosti izjave vsebovani v obrazložitvi odločbe.«.
37. člen
354. člen se spremeni tako, da se glasi:
»354. člen
(organ odločanja)
O uvrstitvi finančnega instrumenta v trgovanje na borznem
trgu ali v uradno borzno kotacijo, začasni ustavitvi trgovanja s
finančnim instrumentom in umiku finančnega instrumenta iz
trgovanja na borznem trgu, odloča uprava borze.«.
38. člen
356. člen se črta.

glasi:

39. člen
V 369. členu se sedmi odstavek spremeni tako, da se

»(7) Če upravljavec organiziranega trga iz 311. člena
tega zakona kljub ukrepom nadzornega organa države članice
svojega sedeža ali zato, ker ti ukrepi niso učinkoviti oziroma
jih v državi članici ni mogoče izreči, nadaljuje z ravnanji iz šestega odstavka tega člena tako, da so očitno ogroženi interesi
vlagateljev v Republiki Sloveniji ali urejeno delovanje trga,
lahko agencija:
1. temu upravljavcu organiziranega trga po predhodnem
obvestilu nadzornega organa države članice izreče kateri koli
ukrep, ki je potreben za zaščito interesov vlagateljev in urejeno
delovanje trga, vključno s prepovedjo nadaljnjega omogočanja
oddaljenega dostopa iz 311. člena tega zakona,
2. zaprosi ESMA za posredovanje v skladu z 19. členom
Uredbe 1095/2010/ES.«.
V osmem odstavku se pred piko doda besedilo »in
ESMA«.
40. člen
V četrtem odstavku 371. člena se za besedo »obvestiti«
doda besedilo »ESMA in«.
41. člen
Besedilo 387. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izdajatelj mora sestaviti seznam oseb, ki delajo zanjo
na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali druge pogodbe in imajo
dostop do notranjih informacij.
(2) Izdajatelj mora redno dopolnjevati seznam iz prvega
odstavka tega člena in ga predložiti agenciji, ko seznam prvič
sestavi oziroma vsakokrat, ko seznam redno dopolni.
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(3) Seznam oseb, ki so jim dostopne notranje informacije,
vsebuje poleg imena in priimka oziroma firme vsaj naslednje
podatke:
– enotno identifikacijsko številko občana (v nadaljnjem
besedilu: EMŠO) ali drugo enolično identifikacijo, s katero
je osebo mogoče povezati v registru finančnih instrumentov
(centralnem registru oziroma poddepoju), in
– stalno prebivališče oziroma sedež.
(4) Agencija za namen odkrivanja zlorab trga finančnih
instrumentov preko informacijskega sistema na podlagi istega
povezovalnega znaka (EMŠO ali druge enolične identifikacije)
povezuje sezname oseb, ki so jim dostopne notranje informacije,
s prenosi nematerializiranih vrednostnih papirjev teh oseb.«.
42. člen
Za 397. členom se doda nov 397.a člen, ki se glasi:
»397.a člen
(pridobivanje informacij od nadzornih organov
držav članic)
(1) Agencija lahko od nadzornih organov držav članic
zahteva predložitev vseh informacij, ki jih potrebuje zaradi
izvajanja njenih pristojnosti in odgovornosti glede nadzora nad
ravnanjem v skladu z 10. poglavjem tega zakona.
(2) Če nadzorni organ države članice bodisi zavrne zahtevo za posredovanje informacij, bodisi ne predloži vseh zahtevanih informacij, agencija o tem obvesti ESMA.«.
399. člen se črta.

43. člen

44. člen
V 401. členu se za šestim odstavkom doda nov sedmi
odstavek, ki se glasi:
»(7) Če nadzorni organ države članice zavrne ali ne odgovori na zahtevo iz prvega ali drugega odstavka tega člena,
agencija o tem obvesti ESMA.«.
45. člen
V 407. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Centralna klirinškodepotna družba mora denarna
izplačila, ki jih prejme za račun tretjih oseb, sprejemati v dobro
denarnega računa iz 453. oziroma 454. člena tega zakona.«.
46. člen
Za 407. členom se doda nov 407.a člen, ki se glasi:
»407.a člen
(omejitve pravice upnikov centralne
klirinškodepotne družbe)
(1) Upniki centralne klirinškodepotne družbe ne morejo za
izterjavo svojih terjatev niti z izvršilnimi ukrepi niti v primeru stečaja
centralne klirinškodepotne družbe segati na denarno dobroimetje,
ki ga je centralna klirinškodepotna družba pri opravljanju storitev iz
407. člena tega zakona pridobila za račun tretjih oseb in ki se nahaja na posebnem denarnem računu centralne klirinškodepotne
družbe pri Banki Slovenije ali drugi članici ESCB.
(2) V razmerju do upnikov centralne klirinškodepotne
družbe se dobroimetje na posebnem denarnem računu iz prvega odstavka tega člena šteje za dobroimetje oseb, za račun
katerih je centralna klirinškodepotna družba prejela vplačila v
dobro tega računa.«.
47. člen
Za 413. členom se doda nov 413.a člen, ki se glasi:
»413.a člen
(obvestilo o začetku postopka zaradi insolventnosti)
(1) Pristojni organ Republike Slovenije, ki je odločil o
začetku postopka zaradi insolventnosti zoper centralno kli-
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rinškodepotno družbo, mora o začetku takšnega postopka
nemudoma obvestiti agencijo in Banko Slovenije.
(2) Agencija mora o začetku postopka iz prvega odstavka
tega člena obvestiti ESMA ter ESRB.«.
48. člen
V 426. členu se za šestim odstavkom doda nov sedmi
odstavek, ki se glasi:
»(7) Centralna klirinškodepotna družba mora vse dokumente, ki jih skladno s četrtim odstavkom tega člena pošlje
Banki Slovenije, poslati tudi agenciji.«.
49. člen
Besedilo 430. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Centralna klirinškodepotna družba s tarifo določi:
1. nadomestila za odpiranje, zapiranje in vodenje računov
nematerializiranih vrednostnih papirjev ter za opravljanje vpisov
v centralnem registru,
2. nadomestila, ki jih plačujejo izdajatelji za storitve v
zvezi z izdajo, razveljavitvijo in zamenjavo nematerializiranih
vrednostnih papirjev ter za vodenje registra imetnikov za izdajatelja,
3. nadomestila za storitve v zvezi s prevzemi in
4. nadomestila za druge storitve, ki jih opravlja.
(2) Nadomestila iz prvega odstavka tega člena morajo biti
v skladu z razumnimi poslovnimi pogoji in ne smejo biti diskriminatorna za posamezne imetnike, izdajatelje, prevzemnike ali
vrste vrednostnih papirjev.
(3) Centralna klirinškodepotna družba mora po objavi oziroma spremembi tarife agenciji nemudoma posredovati vsakokratno spremembo višine nadomestil iz prvega odstavka tega
člena, skupaj z obrazložitvijo razlogov za spremembe. V kolikor
agencija oceni, da je v zvezi s spremembo tarife potrebno
pričeti postopek nadzora v zvezi s skladnostjo tarife centralne
klirinške depotne družbe z drugim odstavkom tega člena, agencija pridobi mnenje Banke Slovenije, centralna klirinškodepotna
družba pa mora zagotoviti dokaze glede skladnosti tarife z zakonskimi zahtevami oziroma z razumnimi poslovnimi pogoji.
(4) Ne glede na tretji odstavek tega člena, mora centralna
klirinškodepotna družba, ko določa tarifo v zvezi z nadomestili
iz 2. točke prvega odstavka tega člena, za delnice družb, ki
so zavezane izdati delnice kot nematerializirani vrednostni
papir samo na podlagi ZGD-1, pred objavo oziroma spremembo tarife pridobiti tudi soglasje ministra oziroma ministrice
(v nadaljnjem besedilu: minister), pristojne za gospodarstvo.
Minister, pristojen za gospodarstvo lahko zavrne soglasje, če
nadomestila niso v skladu s pogoji iz drugega odstavka tega
člena. Če minister, pristojen za gospodarstvo ne odloči o zahtevi za izdajo soglasja v 30 dneh od njenega prejema, se šteje,
da je bilo soglasje izdano.
(5) Za tarifo centralne klirinškodepotne družbe se smiselno uporablja šesti odstavek 429. člena tega zakona.
(6) Centralna klirinškodepotna družba mora odpraviti kršitve in predložiti poročilo o njihovi odpravi, kot ji je to naloženo
z odredbo, ki jo agencija izda zaradi neskladja tarife centralne
klirinškodepotne družbe z drugim odstavkom tega člena, najkasneje v treh delovnih dneh od dokončnosti odredbe.«.
50. člen
V tretjem odstavku 434. člena se beseda »Komisijo«
nadomesti z besedo »ESMA«.
51. člen
440. člen se spremeni tako, da se glasi:
»440. člen
(uporaba določb)
Centralna klirinškodepotna družba ravna ob izdaji, izbrisu
in zamenjavi nematerializiranih vrednostnih papirjev v skladu z
določbami pododdelka 11.2.4 tega zakona.«.
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52. člen
441. člen se spremeni tako, da se glasi:
»441. člen
(organ odločanja)
O izdaji, izbrisu in zamenjavi nematerializiranih vrednostnih papirjev odloča uprava centralne klirinškodepotne družbe.«.
53. člen
442. člen se spremeni tako, da se glasi:
»442. člen
(ravnanje centralne klirinškodepotne družbe
po prejemu izdajateljevega naloga)
(1) Centralna klirinškodepotna družba mora v treh delovnih dneh po prejemu izdajateljevega naloga za izdajo, izbris ali
zamenjavo nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: nalog) oziroma v treh delovnih dneh po prejemu
dopolnitve naloga:
1. v primeru ustreznosti naloga izdajatelju poslati:
– pogodbo o storitvah v zvezi z izdajo, izbrisom ali zamenjavo nematerializiranih vrednostnih papirjev,
– poziv za plačilo nadomestila za storitve centralne klirinškodepotne družbe, ki so predmet naloga, in
– če so predmet naloga novi nematerializirani vrednostni
papirji, ki še niso vpisani v centralni register, tudi pogodbo o
vodenju registra teh vrednostnih papirjev,
2. v primeru neustreznosti naloga zaradi pomanjkljivosti,
ki jih je mogoče odpraviti: izdajatelju poslati poziv za odpravo
pomanjkljivosti,
3. v primeru neustreznosti naloga zaradi pomanjkljivosti,
ki jih ni mogoče odpraviti: nalog zavrniti.
(2) Če izdajatelj v osmih dneh po prejemu listin iz 1. oziroma 2. točke prvega odstavka tega člena ne vrne podpisanih
pogodb iz 1. točke prvega odstavka tega člena, ne plača nadomestila iz 1. točke prvega odstavka tega člena oziroma ne
odpravi pomanjkljivosti iz 2. točke prvega odstavka tega člena,
se šteje, da je izdajatelj nalog preklical.
(3) Nalog ni ustrezen med drugim tudi tedaj, če izdajatelj
ne priloži odločbe agencije o potrditvi prospekta za ponudbo
vrednostnih papirjev javnosti, kadar je takšna odločba predpisana v tem zakonu, ali če izdajatelj ne priloži listin, iz katerih
izhaja ustreznost naloga.
(4) Na pravno posledico iz drugega odstavka tega člena
mora centralna klirinškodepotna družba izdajatelja opozoriti v
pozivu iz 1. oziroma 2. točke prvega odstavka tega člena.«.
54. člen
443. člen se spremeni tako, da se glasi:
»443. člen
(opravljanje vpisov)
Centralna klirinškodepotna družba izda, izbriše ali zamenja nematerializirane vrednostne papirje v skladu s pogodbo iz
442. člena tega zakona in v roku 15 dni od izpolnitve pogojev
za izvedbo teh vpisov.«.
444. člen se črta.

55. člen

56. člen
V 450. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Agencija po prejemu obvestila iz četrtega odstavka
tega člena, o začetku postopka iz prvega odstavka tega člena
obvestiti ESMA ter ESRB.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
57. člen
Tretji odstavek 453. člena se črta.
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58. člen
Šesti odstavek 469. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Pri opravljanju svojih nalog in pristojnosti agencija
upošteva tudi morebiten vpliv sprejetih ukrepov na finančno
stabilnost držav članic.«.
59. člen
Za 469. členom se doda nov 469.a člen, ki se glasi:
»469.a člen
(sodelovanje z ESMA)
Agencija mora pri opravljanju svojih nalog sodelovati z
ESMA, na način kot to določa Uredba 1095/2010/ES.«.
60. člen
477. člen se spremeni tako, da se glasi:
»477. člen
(imenovanje in razrešitev članov sveta
in direktorja agencije)
(1) Direktorja agencije in člane sveta agencije imenuje in
razrešuje Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade
Republike Slovenije.
(2) Člani sveta in direktor agencije se imenujejo za šest
let in so lahko ponovno imenovani.
(3) Vlada Republike Slovenije obvesti Državni zbor Republike Slovenije o izteku mandata direktorja oziroma mandata člana
sveta agencije najpozneje šest mesecev pred iztekom mandata.
(4) Vlada Republike Slovenije objavi v 30 dneh po posredovanju obvestila iz tretjega odstavka tega člena v Uradnem
listu Republike Slovenije poziv za zbiranje predlogov možnih
kandidatov za direktorja oziroma člana sveta agencije.
(5) Predloge na podlagi četrtega odstavka tega člena je
potrebno poslati v roku, ki ne sme biti krajši od 30 dni, v primeru
predčasnega prenehanja mandata pa ne krajši od 15 dni po objavi poziva. Predlogi morajo biti obrazloženi, posebej mora biti
priloženo pisno soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo
pripravljen sprejeti.
(6) Izmed prijavljenih kandidatov za direktorja oziroma člane sveta agencije Vlada Republike Slovenije Državnemu zboru
Republike Slovenije predlaga kandidate za direktorja oziroma
člane sveta agencije, lahko pa predlaga tudi druge kandidate.
Predlog poda v 30 dneh po izteku roka iz petega odstavka tega
člena. Vsak predlog izbranega kandidata, ki ga predlaga Vlada
Republike Slovenije, mora biti obrazložen in priložena mora biti
pisna izjava kandidata, da sprejema kandidaturo.
(7) Državni zbor Republike Slovenije mora glasovati o
predlaganem kandidatu za direktorja oziroma člane sveta
agencije v 30 dneh po prejemu predloga. Glasovanje je tajno.
Predlagani kandidat je imenovan, če zanj glasuje večina vseh
poslancev.
(8) Če predlagani kandidat za direktorja oziroma člana
sveta agencije ne dobi potrebne večine poslanskih glasov, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije o tem takoj obvesti
Vlado Republike Slovenije, ki v 14 dneh sporoči predsedniku Državnega zbora Republike Slovenije svojo odločitev o nadaljnjem
postopku za izvolitev direktorja oziroma člana sveta agencije.
(9) Direktor agencije oziroma član sveta agencije je predčasno razrešen z dnem, ko Državni zbor Republike Slovenije
ugotovi, da je nastopil eden od razlogov iz 479. člena tega
zakona.
(10) Zoper odločitev Državnega zbora Republike Slovenije o razrešitvi direktorja oziroma člana sveta agencije je možno
sprožiti upravni spor.
(11) Če je direktor agencije predčasno razrešen v skladu
s 487. členom tega zakona, svet agencije do imenovanja novega direktorja agencije, vendar največ za šest mesecev, ne
glede na določbe tega člena imenuje vršilca dolžnosti direktorja
agencije. V času do imenovanja vršilca dolžnosti direktorja
tekoče posle agencije opravlja namestnik predsednika sveta
agencije.«.
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485. člen se črta.

61. člen

62. člen
Prvi odstavek 488. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Člani sveta agencije, direktor agencije, zaposleni pri
agencij, revizorji in drugi strokovnjaki morajo kot zaupne varovati
vse informacije, ki so jih pridobili pri opravljanju svoje funkcije,
nalog nadzora ali drugih poslov ali nalog za agencijo, razen informacij, ki so po tem ali drugem zakonu javno dostopne. S prenehanjem funkcije, zaposlitve ali pogodbenega razmerja dolžnost
varovanja informacij iz prejšnjega stavka ne preneha.«.
V tretjem odstavku se za besedo »organi« doda vejica in
besedilo »ESMA in ESRB«.
63. člen
V prvem odstavku 488.a člena se za 1. točko dodata nova
2. in 3. točka, ki se glasita:
»2. ESMA za izvrševanje njegovih pristojnosti, kot jih določa Uredba 1095/2010/ES, če so podatki zahtevani v skladu
s 35. členom Uredbe 1095/2010/ES,
3. ESRB, če so podatki zahtevani v skladu z Uredbo
1092/2010/ES,«.
Dosedanje 2. do 14. točka postanejo 4. do 16. točka.
64. člen
Za 490. členom se doda nov 490.a člen, ki se glasi:
»490.a člen
(obveščanje organov EU)
(1) Agencija mora obvestiti ESMA ter ESRB o začetku postopka iz 413.a in 450. člena tega zakona nad klirinškodepotno
družbo oziroma članom poravnalnega sistema.
(2) Agencija mora do 1. marca vsakega leta posredovati
ESMA zbirne podatke o vseh ukrepih nadzora iz 396. člena
tega zakona, ki jih je izrekla v preteklem letu.
(3) Če agencija javno objavi odločbe oziroma povzetke
odločb o izrečenih ukrepih nadzora, v skladu z drugim odstavkom 488. člena tega zakona, mora agencija o javni objavi
odločbe in vrsti ukrepa nadzora obvestiti ESMA.«.
65. člen
V 520.a členu se doda deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) V postopku posredovanja podatkov po tem členu
pokriva vsaka stranka svoje stroške postopka.«.
66. člen
V 525. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji
odstavek, ki se glasi:
»(3) Pri smiselni uporabi 234. člena ZBan-1vsaka stranka
pokriva svoje stroške postopka.«.
67. člen
V drugem odstavku 526. člena se za 2. točko doda nova
3. točka, ki se glasi:
»3. nadzorni ukrep iz tretjega odstavka 244. člena ZBan-1
v zvezi s 301. členom tega zakona,«.
Dosedanje 3. do 7. točka postanejo 4. do 8. točka.
68. člen
V prvem odstavku 567. člena se na koncu 4. točke pika
nadomesti s podpičjem ter doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. če v roku treh delovnih dni od dokončnosti odredbe
agencije ne odpravi kršitev in predloži poročila o njihovi odpravi
(šesti odstavek 430. člena tega zakona).«.
69. člen
V prvem odstavku 568. člena se za 1. točko doda nova
2. točka, ki se glasi:
»2. če uporablja firmo, ki je v nasprotju s 151. členom
tega zakona;«.
Dosedanje 2. do 6. točka postanejo 3. do 7. točka.
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PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
70. člen
Samostojni podjetniki posamezniki, ki uporabljajo firmo, ki
je v nasprotju s 151. členom zakona, morajo firmo spremeniti v
treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Določba 2. točke prvega odstavka 568. člena zakona
se uporablja po preteku treh mesecev od uveljavitve tega
zakona.
71. člen
Centralna klirinškodepotna družba in borza morata svoja
pravila uskladiti z zakonom v šestih mesecih od uveljavitve
tega zakona.
72. člen
Agencija mora uskladiti splošne akte, potrebne za izvajanje zakona, v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
73. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 450-12/11-9/11
Ljubljana, dne 23. septembra 2011
EPA 1996-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik

3296.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o nematerializiranih vrednostnih papirjih
(ZNVP-C)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih
vrednostnih papirjih (ZNVP-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-C), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. septembra 2011.
Št. 003-02-8/2011-17
Ljubljana, dne 3. oktobra 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O NEMATERIALIZIRANIH VREDNOSTNIH
PAPIRJIH (ZNVP-C)
1. člen
V Zakonu o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 67/07 – ZTFI
in 58/09) se prva alineja 1.a člena dopolni tako, da se glasi:
»– Direktiva 98/26/ES Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 19. maja 1998 o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev (UL L št. 166 z dne 11. 6.
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1998, str. 45), spremenjena z Direktivo 2009/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o spremembi
Direktive 98/26/ES o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev in Direktive 2002/47/ES o
dogovorih o finančnem zavarovanju glede povezanih sistemov
in bančnih posojil (UL L št. 146 z dne 10. 6. 2009, str. 37) in«.
2. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Račun nematerializiranih vrednostnih papirjev
17. člen
(1) Centralni register sestavljajo računi nematerializiranih
vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: računi).
(2) Pri vsakem računu se vodijo podatki o imetniku računa, o vrsti računa, o članu oziroma članih klirinško depotne
družbe, ki smejo vnašati naloge za vpise glede tega računa, ter
o vrsti vpisov, za katere smejo ti člani vnašati naloge.
(3) Na računih se vzdržujejo stanja nematerializiranih
vrednostnih papirjev. Vzdrževanje stanj nematerializiranih vrednostnih papirjev na računu pomeni tekoče vzdrževanje podatkov o vrsti in količini nematerializiranih vrednostnih papirjev na
računu ter o morebitnih pravicah tretjih in drugih bremenih na
teh vrednostnih papirjih.«.
3. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Podatki o imetnikih računov in članih
klirinško depotne družbe
18. člen
(1) Za označitev imetnika računa oziroma člana klirinško
depotne družbe se uporablja enolična identifikacija.
(2) Poleg enolične identifikacije imetnika računa se v
centralni register vpišejo tudi osebno ime, firma oziroma naziv
imetnika računa, njegov naslov oziroma sedež ter davčna
številka.
(3) Organi, ki vodijo poslovni register, register prebivalstva
oziroma davčni register, klirinško depotni družbi tekoče sporočajo podatke iz prejšnjega odstavka.
(4) Klirinško depotna družba sporočene podatke iz drugega odstavka tega člena tekoče vpisuje v centralni register.«.
4. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Izpisek stanja na računu
19. člen
Klirinško depotna družba vsakemu imetniku enkrat letno
izda izpisek stanja na računu na dan 31. decembra preteklega
leta.«.
5. člen
Pred 20. členom se doda naslov razdelka 1. A, ki se glasi:
»1. A Vpisi v centralnem registru«.
6. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Vrste vpisov
20. člen
(1) Vpisi, ki jih je mogoče opraviti v centralnem registru,
se razvrščajo med:
1. vpise, ki spreminjajo število nematerializiranih vrednostnih papirjev, vpisanih v centralnem registru;
2. vpise, ki ne spreminjajo števila nematerializiranih vrednostnih papirjev, vpisanih v centralnem registru.
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(2) Vpisi, ki spreminjajo število nematerializiranih vrednostnih papirjev, vpisanih v centralnem registru, so:
1. izdaje nematerializiranih vrednostnih papirjev,
2. izbrisi nematerializiranih vrednostnih papirjev, in
3. zamenjave nematerializiranih vrednostnih papirjev.
(3) Vpisi, ki ne spreminjajo števila nematerializiranih vrednostnih papirjev, vpisanih v centralnem registru, so:
1. prenosi nematerializiranih vrednostnih papirjev med
različnimi računi;
2. vpisi in izbrisi glede pravic tretjih in drugih bremen na
nematerializiranih vrednostnih papirjih.«.
7. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Opravljanje vpisov
21. člen
(1) Posamezen vpis se v centralnem registru opravi na
podlagi vnesenega naloga za tak vpis.
(2) Klirinško depotna družba v pravilih poslovanja določi
trenutek, od katerega nalog za vpis velja za vnesenega, ter
pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da nalog za vpis velja za
vnesenega. Vneseni nalog je nepreklicen. Začetek postopka
prisilne poravnave, stečaja, prisilne likvidacije ali drug postopek, čigar začetek povzroči omejitev ali prenehanje veljavnosti
nalogov osebe, nad katero je ta postopek začet, ne vpliva na
veljavnost naloga za vpis, ki je bil v centralni register vnesen
pred začetkom takšnega postopka ali ki je bil v centralni register vnesen po trenutku začetka takšnega postopka, vendar v
slednjem primeru le, če oseba, ki je v centralni register vnesla
nalog za tak vpis, ni vedela niti ni mogla vedeti za začetek
takšnega postopka.«.
8. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Vrste nalogov
22. člen
(1) Nalogi za vpis so enostranski in dvostranski.
(2) Med enostranske naloge spadajo nalogi za vpise,
ki spreminjajo število nematerializiranih vrednostnih papirjev,
vpisanih v centralnem registru, ter nalogi za vpise in izbrise
pravic tretjih in drugih bremen na nematerializiranih vrednostnih
papirjih. Enostranski nalog se v centralni register vnese z enim
samim vnosom.
(3) Med dvostranske naloge spadajo nalogi za prenose
nematerializiranih vrednostnih papirjev med različnimi računi. Dvostranski nalog se v centralni register vnese z dvema
komplementarnima vnosoma: vnosom na strani izročitelja nematerializiranih vrednostnih papirjev (izročitveni del naloga) in
vnosom na strani prejemnika nematerializiranih vrednostnih
papirjev (prejemni del naloga). Če sta vnosa komplementarna,
se uparita.«.
9. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Podrobnejša pravila
23. člen
Podrobnejši način vodenja centralnega registra, vključno
s podrobnejšo opredelitvijo vrst računov ter načina vodenja
računov, podrobnejšo opredelitvijo vrst nalogov in vrst vpisov v
centralnem registru, podrobnejšo ureditvijo vnašanja nalogov
za vpise v centralni register, uparjanja ter opravljanja vpisov
določi klirinško depotna družba v pravilih poslovanja.«.
10. člen
23.a, 24. in 25. člen se črtajo.
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11. člen
Naslov 3. razdelka V. poglavja se spremeni tako, da se
glasi: »3. Odškodninska odgovornost«.
12. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Odškodninska odgovornost klirinško depotne družbe
in člana klirinško depotne družbe
33. člen
V razmerju med uporabnikom storitev in klirinško depotno
družbo oziroma med uporabnikom storitev in članom klirinško
depotne družbe veljajo pravila o poslovni odškodninski odgovornosti v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja.«.
13. člen
34. člen se črta.
14. člen
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Prenos pravic iz nematerializiranega vrednostnega papirja
35. člen
(1) Pravice iz nematerializiranega vrednostnega papirja
se prenašajo s prenosom nematerializiranega vrednostnega
papirja med računi.
(2) Če je nematerializiran vrednostni papir omejeno prenosljiv (30. oziroma 31. člen tega zakona), sme oseba, ki na
strani izročitelja opravlja vnos za prenos takega vrednostnega
papirja, to storiti le po predhodni ugotovitvi, da je dovoljenje
izdajatelja za tak prenos dano. To ne velja v primeru, če dovoljenje izdajatelja za konkretni prenos ni potrebno.
(3) Če je na nematerializiranem vrednostnem papirju vpisana prepoved razpolaganja iz 32. člena tega zakona, sme
oseba, ki vnaša izročitveni del naloga za prenos takega vrednostnega papirja, oziroma oseba, ki vnaša nalog za vpis pravic
tretjih na takem vrednostnem papirju, to storiti le po predhodni
ugotovitvi, da je dano dovoljenje osebe, v korist katere je
prepoved razpolaganja vpisana. To ne velja, če gre za vpis na
podlagi sodne odločbe.«.
15. člen
36. in 37. člen se črtata.
16. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Prenos nematerializiranih vrednostnih papirjev na podlagi
poslov, sklenjenih na organiziranem trgu ali večstranskem
sistemu trgovanja
38. člen
(1) Kadar se poravnava poslov, sklenjenih na organiziranem trgu ali večstranskem sistemu trgovanja (v nadaljnjem
besedilu: MTF), opravlja prek poravnalnega sistema, ki ga
upravlja klirinško depotna družba, velja obvestilo organizatorja
trgovanja oziroma upravljavca MTF o sklenjenih poslih kot že
uparjen dvostranski nalog za prenos nematerializiranih vrednostnih papirjev z računa prodajalca oziroma izročitelja na račun
kupca oziroma prejemnika.
(2) MTF je večstranski sistem trgovanja kot je opredeljen
v zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov.«.
17. člen
39. in 39.a člen se črtata.
18. člen
Prvi odstavek 65. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Klirinško depotna družba v imenu in za račun izdajateljev imenskih vrednostnih papirjev, vpisanih v centralnem
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registru, vodi delniško knjigo oziroma register imenskih vrednostnih papirjev.«.
19. člen
70.b člen se črta.
20. člen
V 84. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Podatek o enolični identifikaciji fizične osebe iz
delniške knjige imajo pravico pridobiti Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: agencija), Banka
Slovenije, Agencija za zavarovalni nadzor, Komisija za preprečevanje korupcije in drugi državni organi, če te podatke
potrebujejo v postopku, ki ga vodijo v okviru svojih pristojnosti.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom
»prvega odstavka tega člena«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti.
21. člen
V 1. točki prvega odstavka 93. člena se besedilo »7. člena« nadomesti z besedilom »8. člena.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
22. člen
Klirinško depotna družba uskladi pravila poslovanja s tem
zakonom v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
23. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 450-12/11-8/9
Ljubljana, dne 23. septembra 2011
EPA 1994-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik

3297.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o varstvu potrošnikov (ZVPot-E)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov
(ZVPot-E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o varstvu potrošnikov (ZVPot-E), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 23. septembra 2011.
Št. 003-02-8/2011-19
Ljubljana, dne 3. oktobra 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O VARSTVU POTROŠNIKOV (ZVPot-E)
1. člen
V Zakonu o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04
– uradno prečiščeno besedilo, 46/06 – odločba US, 126/07 in
86/09) se za četrtim odstavkom 1. člena dodajo novi peti, šesti
in sedmi odstavek, ki se glasijo:
»Trajni nosilec podatkov je nosilec podatkov, ki potrošniku
omogoča trajno shranjevanje nanj naslovljenih podatkov ali
informacij, trajen dostop do njih in njihovo reprodukcijo.
Dajalec garancije je podjetje, ki izda, ponuja ali oglašuje
garancijo.
Za distributerja izdelka, ki ni proizveden v Republiki Sloveniji, se šteje podjetje, ki kot prvo v distribucijski verigi izdelek
da na trg Republike Slovenije.«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane osmi odstavek, se v drugem stavku za besedo »uvoznik« doda besedilo
»in distributer«.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane deveti odstavek, se besedilo »vsak uvoznik izdelka« nadomesti z besedilom »vsakdo, kdor uvozi izdelek«.
Dosedanji sedmi, osmi, deveti, deseti in enajsti odstavek postanejo deseti, enajsti, dvanajsti, trinajsti in štirinajsti
odstavek.
Za dosedanjim dvanajstim odstavkom, ki postane petnajsti odstavek, se dodajo novi šestnajsti, sedemnajsti, osemnajsti, devetnajsti in dvajseti odstavek, ki se glasijo:
»Pogodba o časovnem zakupu po tem zakonu je vsaka
pogodba, sklenjena za več kot eno leto, s katero potrošnik proti
plačilu nadomestila od podjetja pridobi v uporabo nepremičnine
in premičnine, ki potrošniku omogočajo namestitev čez noč za
več kot eno obdobje uporabe. Za izračun trajanja pogodbe o
časovnem zakupu se upošteva vsaka določba iz pogodbe, ki
dovoljuje obnovitev ali drugo podaljšanje pogodbe.
Pogodba o dolgoročnem počitniškem proizvodu po tem
zakonu je vsaka pogodba, sklenjena za več kot eno leto, s
katero potrošnik proti plačilu nadomestila, od podjetja pridobi
predvsem pravico do popustov ali drugih ugodnosti glede nastanitve, ločeno ali skupaj s potovanjem ali drugimi storitvami.
Za izračun trajanja pogodbe o časovnem zakupu se upošteva
vsaka določba iz pogodbe, ki dovoljuje obnovitev ali drugo
podaljšanje pogodbe.
Pogodba o nadaljnji prodaji po tem zakonu je vsaka pogodba, s katero podjetje potrošniku proti plačilu nadomestila
pomaga pri prodaji ali nakupu časovnega zakupa ali dolgoročnega počitniškega proizvoda.
Pogodba o zamenjavi po tem zakonu je vsaka pogodba,
s katero se potrošnik proti plačilu nadomestila vključi v sistem
zamenjave, ki mu omogoča namestitev čez noč ali druge storitve, v zameno pa potrošnik drugim osebam začasno dovoli,
da uživajo pravice, ki izvirajo iz njegove pogodbe o časovnem
zakupu.
Pomožna pogodba po tem zakonu je vsaka pogodba, s
katero potrošnik pridobi pravico do storitev, ki so povezane s
pogodbo o časovnem zakupu ali pogodbo o dolgoročnem počitniškem proizvodu in ki jih ponuja podjetje ali tretja stranka na
podlagi dogovora med tretjo stranko in podjetjem.«.
Dosedanja trinajsti in štirinajsti odstavek postaneta enaindvajseti in dvaindvajseti odstavek.
2. člen
Šesta točka 1.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»6. Direktiva 2008/122/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 14. januarja 2009 o varstvu potrošnikov v zvezi
z nekaterimi vidiki pogodb časovnega zakupa, dolgoročnih
počitniških proizvodov, nadaljnje prodaje in zamenjave (UL L
št. 33, z dne 3. februarja 2009, str. 10);«.
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3. člen
Naslov IV. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »GARANCIJA«.
15.b in 16. člen se spremenita tako, da se glasita:
»15.b člen
Garancija je vsaka obveznost, ki jo podjetje prevzame
do potrošnika in s katero se zaveže, da potrošniku brezplačno
popravi ali zamenja blago, vrne kupnino ali zagotovi drugo
sredstvo, kadar blago ne deluje brezhibno ali nima lastnosti,
navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu.
16. člen
Za blago, za katero je izdana garancija, mora prodajalec
ob sklenitvi prodajne pogodbe potrošniku izročiti garancijski
list dajalca garancije. Garancijski list mora vsebovati naslednje
podatke:
1. firmo in sedež dajalca garancije;
2. firmo in sedež prodajalca, razen če ta ni hkrati dajalec
garancije;
3. datum izročitve blaga;
4. podatke, ki identificirajo blago;
5. izjavo dajalca garancije, da jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo
blaga potrošniku;
6. ozemeljsko območje veljavnosti garancije;
7. trajanje garancijskega roka;
8. za blago, za katero je izdaja garancije obvezna, čas
po preteku garancijskega roka, v katerem dajalec garancije
zagotavlja potrošniku vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate;
9. opozorilo, da garancija ne izključuje pravic potrošnika,
ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.«.
Doda se 17. člen, ki se glasi:
»17. člen
Garancija dajalca garancije pravno zavezuje pod pogoji,
določenimi v garancijskem listu in oglaševalskem sporočilu.
Pravice iz naslova garancije lahko potrošnik uveljavlja tudi
proti prodajalcu.«.
18., 19., 20., in 21. člen se spremenijo tako, da se glasijo:
»18. člen
Garancijski list mora biti potrošniku lahko razumljiv. Kadar
je izdelek namenjen prodaji na ozemlju Republike Slovenije,
mora biti garancijski list sestavljen v slovenskem jeziku pisno
na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov, ki je enostavno
dostopen potrošniku.
Dajalec garancije ima vse obveznosti po zakonu, tudi če
garancijski list ne vsebuje vseh podatkov iz 16. člena zakona
ali ni izdan v skladu s prejšnjim odstavkom.
19. člen
Minister, pristojen za gospodarstvo, izda pravilnik, s katerim določi:
– blago, za katero mora proizvajalec izdati garancijo za
brezhibno delovanje za obdobje najmanj enega leta, in
– rabljeno blago, za katero mora prodajalec izdati garancijo za brezhibno delovanje za obdobje najmanj enega
meseca.
20. člen
Proizvajalec mora za blago iz prve alineje prejšnjega
člena tega zakona:
– zagotoviti potrošniku poleg garancijskega lista tudi navodila za sestavo in uporabo ter seznam pooblaščenih servisov;
– zagotavljati servis, ki ima pooblastilo proizvajalca za
izvajanje servisnih del na proizvodih ter z njim sklenjeno pogodbo za dobavo nadomestnih delov, razen če sam ne opravlja
te dejavnosti;
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– zagotavljati brezplačno odpravo napak v času garancijskega roka;
– zagotavljati proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga,
nadomestne dele in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku
garancijskega roka tako, da servis opravlja sam ali ima sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.
Če proizvajalec ne zagotovi potrošniku navodil za uporabo in seznama pooblaščenih servisov, jih je potrošniku dolžan
izročiti prodajalec ob sklenitvi prodajne pogodbe.
21. člen
Prodajalec mora ob sklenitvi prodajne pogodbe za blago iz
druge alinee 19. člena tega zakona izročiti potrošniku garancijski
list, navodila za sestavo in uporabo blaga ter zagotavljati brezplačno odpravo napak na blagu v času garancijskega roka.«.
4. člen
Za 21. členom se dodajo novi 21.a, 21.b, 21.c in 21.č člen,
ki se glasijo:
»21.a člen
Proizvajalec in prodajalec imata vse obveznosti po tem
zakonu tudi, če za blago, za katero je izdaja garancije obvezna,
garancijski list ni bil izdan ali potrošniku ni bil izročen.
Šteje se, da garancijski list ni bil izdan, če potrošniku niso
bile izročene listine, na katerih so podatki iz 16. člena tega
zakona. Če so podatki na različnih listinah, mora prodajalec
potrošnika na to posebej opozoriti.
21.b člen
Če blago, za katero je izdaja garancije obvezna, ne deluje
brezhibno ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu
ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva
odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupnem roku
45 dni od dneva, ko je proizvajalec, prodajalec ali pooblaščeni
servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora
proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim,
novim in brezhibnim blagom.
Če proizvajalec v roku iz prejšnjega odstavka ne popravi
ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik razdre pogodbo
ali zahteva znižanje kupnine.
Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z
novim mora proizvajalec izdati nov garancijski list.
Pravice potrošnika iz tega člena ugasnejo po dveh letih
od dneva, ko je potrošnik zahteval brezplačno odpravo napak
ali zamenjavo blaga z novim.
21.c člen
Proizvajalec oziroma pooblaščeni servis lahko potrošniku
za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega proizvoda.
Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega
proizvoda v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker proizvoda ni mogel uporabljati
od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune
izvršitve.
Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in
prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma
nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.
21.č člen
Pravice iz tega poglavja pripadajo tudi osebam, ki se po
tem zakonu ne štejejo za potrošnike, razen pravic iz 21. člena
tega zakona.«.
5. člen
V prvem in četrtem odstavku 37. člena se črtata besedi
»in pravne«.
6. člen
Prvi odstavek 39. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri
opravljeni storitvi ni sporna, mora podjetje čimprej, vendar naj-
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pozneje v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi iz 37.c in
38. člena tega zakona.«.
V drugem odstavku se besedi »napaka sporna« nadomestita z besedilom »obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost
pri opravljeni storitvi sporen«.
7. člen
V 43.b členu se besedi »naslednje podatke« v vseh
sklonih nadomestita z besedama »naslednje informacije« v
ustreznih sklonih.
V šestem odstavku se v 2., 3., 7. in 8. točki beseda
»ponudnik« v vseh sklonih nadomesti z besedo »podjetje« v
ustreznih sklonih.
V 11. točki se podpičje nadomesti z vejico in doda besedilo »in o pristojnem sodišču;«.
12. točka se spremeni tako, da se glasi:
»12. omejitve glede obdobja veljavnosti danih informacij;«.
13. točka se spremeni tako, da se glasi:
»13. informacije o obstoju sistema jamstva ali drugih
odškodninskih dogovorov, ki niso urejeni v zakonu, ki ureja
bančništvo, zakonu, ki ureja trg vrednostnih papirjev, in zakonu,
ki ureja trg finančnih instrumentov;«.
Za 13. točko se doda nova 14. točka, ki se glasi:
»14. informacije o pravicah v primeru predčasne ali enostranske prekinitve pogodbe vključno z vsemi pogodbenimi
kaznimi.«.
Dodajo se novi sedmi, osmi in deveti odstavek, ki se
glasijo:
»V primeru, ko gre za pogodbo o finančnih storitvah, se
morajo pri ustnih sporočilih po telefonu na začetku vsakega pogovora jasno predstaviti identiteta podjetja, ki opravlja finančne
storitve in poslovni namen telefonskega klica ter ob izrecnem
potrošnikovem soglasju samo informacije o identiteti osebe,
ki je v stiku s potrošnikom, in o njeni povezavi s podjetjem,
ki opravlja finančne storitve, informacije iz 6. točke prvega
odstavka tega člena ter 1., 6., 8. in 9. točke šestega odstavka
tega člena.
Podjetje, ki opravlja finančne storitve, mora obvestiti potrošnika, da mu bodo na njegovo zahtevo posredovane dodatne informacije iz prvega in šestega odstavka tega člena.
Podjetje, ki opravlja finančne storitve, mora v vsakem primeru
izpolniti svojo obveznost iz 43.c člena tega zakona.
Dokazno breme glede izpolnjevanja obveznosti podjetja v
zvezi z obveščanjem potrošnika in s potrošnikovim soglasjem
za sklenitev pogodbe je na strani podjetja.«.
8. člen
V petem odstavku 43.d člena se v četrtem stavku beseda
»petega« nadomesti z besedo »šestega«.
9. člen
V 45. členu se na koncu besedila doda nov tretji stavek,
ki se glasi: »Če potrošnik na ponudbo ne odgovori, se ne šteje,
da ponudbo sprejema.«.
10. člen
Tretji odstavek 45.a člena se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Podjetje potrošniku ne sme zaračunati stroškov za storitve iz prvega in tretjega odstavka tega člena.«.
11. člen
48. člen se črta.
12. člen
Naslov 7. podpoglavja »Časovni zakup stanovanjskih
objektov« se spremeni tako, da se glasi: »Pogodbe o časovnem zakupu, dolgoročnem počitniškem proizvodu, nadaljnji
prodaji in zamenjavi. 59., 60., 60.a, 60.b, 60.c, 60.č, 60.d in
60.e člen se spremenijo tako, da se glasijo:
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»59. člen
S tem podpoglavjem se ureja pogodba o časovnem zakupu nepremičnin in premičnin, ki potrošniku omogočajo namestitev čez noč (v nadaljnjem besedilu: pogodba o časovnem zakupu), pogodba o dolgoročnem počitniškem proizvodu, pogodba
o nadaljnji prodaji, pogodba o zamenjavi, pomožna pogodba ter
druga določila, vezana na navedene pogodbe.
Pri sklepanju pogodbe o časovnem zakupu, pogodbe o dolgoročnem počitniškem proizvodu, pogodbe o nadaljnji prodaji in
pogodbe o zamenjavi (v nadaljnjem besedilu tega podpoglavja:
pogodba) se za podjetje poleg pravne ali fizične osebe, opredeljene v tretjem odstavku 1. člena zakona, šteje tudi vsakdo, kdor
deluje v imenu podjetja ali po njegovem naročilu.
60. člen
Pogodba mora biti sestavljena pisno na papirju ali na
drugem trajnem nosilcu podatkov, ki je enostavno dostopen potrošniku. Pogodba mora biti sestavljena v najmanj dveh izvodih,
od katerih prejme vsaka pogodbena stranka vsaj en izvod.
Če ima potrošnik stalno prebivališče v eni od držav članic
Evropske unije ali je državljan te države, lahko zahteva, da je
pogodba sestavljena v uradnem jeziku te države.
Pogodba, ki se izroča državljanu Republike Slovenije ali
osebi s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, mora biti
sestavljena v slovenskem jeziku.
Pri pogodbah o časovnem zakupu mora podjetje poleg
izvirnika potrošniku izročiti overjen prevod pogodbe o časovnem zakupu v jeziku države, kjer je nepremičnina, če je ta
jezik drugačen od jezika, v katerem je sestavljena pogodba o
časovnem zakupu.
60.a člen
Preden postane pogodba ali ponudba za potrošnika zavezujoča, mora podjetje potrošniku na jasen in razumljiv način
brezplačno pisno na papirju ali na drugem trajnem nosilcu
podatkov, ki je enostavno dostopen potrošniku, zagotoviti vse
informacije, ki so določene v obrazcu iz šestega odstavka tega
člena (predpogodbene informacije).
Za državljane Republike Slovenije ali osebe s stalnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji mora biti obrazec iz šestega
odstavka tega člena v slovenskem jeziku. Če ima potrošnik
stalno prebivališče v eni od držav članic Evropske unije ali je
državljan te države, lahko zahteva predpogodbene informacije
tudi v uradnem jeziku te države.
Predpogodbene informacije morajo biti sestavni del pogodbe. Če pogodbeni stranki ne skleneta drugačnega dogovora, se pred sklenitvijo pogodbe lahko spremeni vsebina obrazca
iz šestega odstavka tega člena le, če to narekujejo okoliščine,
na katere podjetje ni imelo vpliva. Podjetje mora spremembe
v pogodbi izrecno navesti in jih potrošniku pred sklenitvijo pogodbe sporočiti pisno na papirju ali na drugem trajnem nosilcu
podatkov, ki je enostavno dostopen potrošniku.
Pred sklenitvijo pogodbe mora podjetje potrošnika izrecno
opozoriti na pravico do odstopa od pogodbe, odstopni rok in
prepoved predplačil med odstopnim rokom. Odstopni obrazec
iz šestega odstavka tega člena je sestavni del vsake pogodbe
in ga potrošniku zagotovi podjetje.
Pogodba mora poleg informacij, ki so vsebovane v obrazcu iz šestega odstavka tega člena vsebovati tudi ime, priimek,
stalno prebivališče in podpis potrošnika ter datum in kraj podpisa pogodbe.
Obliko in vsebino obrazcev z informacijami za pogodbe
ter odstopni obrazec s pravilnikom predpiše minister, pristojen
za gospodarstvo.
60.b člen
Podjetje mora pri vsakem oglaševanju sklepanja pogodbe
potrošnika seznaniti, da lahko dobi predpogodbene informacije
in kje jih je mogoče dobiti.
Če podjetje ponuja potrošniku sklenitev pogodbe osebno
na predstavitvenih dogodkih, mora v vabilu na dogodek jasno
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navesti, da je dogodek tržne narave, potrošnikom pa morajo
biti predpogodbene informacije iz šestega odstavka prejšnjega
člena tega zakona ves čas dostopne.
Časovni zakup in dolgoročni počitniški proizvod se ne
tržita ali prodajata kot naložba.
60.c člen
V primeru pogodb o dolgoročnem počitniškem proizvodu
potrošnik izvede plačilo v skladu z načrtom obročnega odplačevanja, ki ga pripravi podjetje. Podjetje ne sme zahtevati od
potrošnika plačila, ki ni v skladu z načrtom obročnega odplačevanja.
Plačila, vključno z vsemi članarinami, se razdelijo na
enake letne obroke. Podjetje mora potrošniku vsaj štirinajst
dni pred datumom izvedbe vsakokratnega plačila posredovati
pisni zahtevek za plačilo, ki mora biti na papirju ali na drugem
trajnem nosilcu podatkov, ki je dostopen potrošniku na enostaven način.
Potrošnik lahko od plačila drugega obroka dalje prekine
pogodbo o dolgoročnem počitniškem proizvodu brez kakršne
koli kazni. Potrošnik prekine pogodbo s pisnim sporočilom
podjetju v štirinajstih dneh od prejema zahtevka za plačilo
posameznega obroka. Šteje se, da je sporočilo pravočasno,
če je poštna pošiljka oddana v roku. Ta pravila ne posegajo v
pravice, ki jih ima potrošnik po veljavni zakonodaji.
60.č člen
Potrošnik ima pravico, da v štirinajstih koledarskih dneh
od sklenitve pogodbe ali predpogodbe podjetje pisno na papirju
ali na drugem trajnem nosilcu podatkov obvesti, da odstopa od
pogodbe ali predpogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razloge za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če
je poštna pošiljka oddana v roku.
Odstopni rok za uveljavljanje pravice iz prejšnjega odstavka tega člena začne teči od sklenitve pogodbe ali predpogodbe.
Če potrošnik prejme pogodbo ali predpogodbo po dnevu njene
sklenitve, začne teči rok z dnem, ko potrošnik prejme pogodbo
ali predpogodbo.
Če podjetje ni izpolnilo odstopnega obrazca pisno na
papirju ali na drugem trajnem nosilcu podatkov, ki je enostavno
dostopen potrošniku in ga ni izročilo potrošniku, kot to zahtevata četrti odstavek 60.a člena tega zakona in osmi odstavek tega
člena, začne teči rok iz prvega odstavka tega člena z dnem, ko
potrošnik prejme ta obrazec, a najkasneje eno leto po sklenitvi
oziroma prejemu pogodbe ali predpogodbe.
Če se potrošniku pisno na papirju ali drugem trajnem
nosilcu podatkov, ki je na voljo in dostopen potrošniku na predpisanih obrazcih ne zagotovijo predpogodbene informacije za
pogodbe, začne rok iz prvega odstavka tega člena teči z dnem,
ko potrošnik prejme te informacije, a najkasneje tri mesece po
sklenitvi oziroma prejemu pogodbe ali predpogodbe.
Če podjetje potrošniku hkrati s pogodbo o časovnem zakupu ponudi pogodbo o zamenjavi, velja za obe pogodbi en odstopni rok v skladu s prvim odstavkom tega člena. Odstopni rok za
obe pogodbi se izračuna v skladu z določbo drugega odstavka
tega člena, kot se uporablja za pogodbo o časovnem zakupu.
Če potrošnik odstopi od pogodbe, ni dolžan povrniti nobenih stroškov in drugih opravljenih storitev v času do odstopa
od pogodbe.
Potrošnik, ki uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe,
lahko uporabi odstopni obrazec, ki je sestavni del vsake pogodbe in ga potrošniku v skladu s četrtim odstavkom 60.a člena
tega zakona zagotovi podjetje.
Če potrošnik uveljavi pravico do odstopa, obveznost
strank glede izpolnitve pogodbe preneha.
60.d člen
Če potrošnik uveljavi svojo pravico do odstopa od pogodbe o časovnem zakupu ali pogodbe o dolgoročnem počitniškem
proizvodu, prenehajo veljati vse pogodbe o zamenjavi ali druge
pomožne pogodbe brez kakršnih koli stroškov za potrošnika.
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Če se cena iz pogodbe o časovnem zakupu, pogodbe o
dolgoročnem počitniškem proizvodu, pogodbe o nadaljnji prodaji ali pogodbe o zamenjavi, ki jo plača potrošnik, v celoti ali
delno financira s kreditom, ki ga odobri podjetje, z uveljavitvijo
pravice odstopa od pogodbe o časovnem zakupu, pogodbe
o dolgoročnem počitniškem proizvodu, pogodbe o nadaljnji
prodaji ali pogodbe o zamenjavi preneha veljati tudi kreditna
pogodba brez kakršnih koli stroškov za potrošnika.
Prejšnji odstavek tega člena se uporablja tudi v primerih,
ko je dajalec kredita tretja oseba, pa je podjetje posredovalo
pri sklenitvi kreditne pogodbe oziroma je potrošnika napotilo
na dajalca kredita.
60.e člen
Pogodbeno določilo, s katerim podjetje od potrošnika v
času odstopnega roka, določenega za pogodbe o časovnem
zakupu, pogodbe o dolgoročnem počitniškem proizvodu in
pogodbe o zamenjavi, oziroma v primeru pogodbe o nadaljnji
prodaji, preden je bila dejanska prodaja izvedena ali drugače
prekinjena, zahteva predplačila, zagotavljanje jamstev, blokirani zneski na računih, izrecno priznanje dolga ali kakršnakoli
druga plačila nadomestila potrošnika podjetju ali katerikoli drugi
tretji stranki, je nično.«.
13. člen
Za 60.e členom se dodata nova 60.f in 60.g člen, ki se
glasita:
»60.f člen
Če se za pogodbo ali kreditno pogodbo iz 60.d člena tega
zakona uporablja pravo druge države članice, se potrošnik ne
more odpovedati pravicam, ki jih določa sedmo podpoglavje.
Če se za pogodbo uporablja pravo države nečlanice EU,
se določbe tega zakona uporabljajo, če:
– je nepremičnina na ozemlju države članice Evropske
unije ali
– podjetje v primeru pogodbe, ki ni neposredno vezana
na nepremičnino, opravlja svojo dejavnost na ozemlju države
članice oziroma na kakršenkoli način usmerja to dejavnost v
državo članico, pogodba pa sodi v okvir te dejavnosti.
60.g člen
Če je sprejet kodeks ravnanja v odnosu do potrošnikov,
mora podjetje, ki je pristopilo k podpisu tega kodeksa, potrošnika seznaniti z njegovo vsebino.«.
14. člen
Naslov podpoglavja VII. poglavja »1. Urad za varstvo
potrošnikov« se črta.
15. člen
V prvem odstavku 61. člena se besedilo »Urad Republike
Slovenije za varstvo potrošnikov (v nadaljnjem besedilu: urad)«
nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za gospodarstvo
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).«.
Drugi odstavek se črta.
16. člen
62. člen se črta.
17. člen
Naslov podpoglavja VII. poglavja »2. Organizacije potrošnikov« se črta.
18. člen
V prvem odstavku 63. člena se beseda »uradu« nadomesti z besedo »ministrstvu«.
Za drugim odstavkom se dodajo novi tretji, četrti in peti
odstavek, ki se glasijo:
»Za vpis v register potrošniških organizacij mora organizacija izpolnjevati določene organizacijske, prostorske in tehnične pogoje.
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Izbris iz registra potrošniških organizacij se opravi na
predlog potrošniške organizacije, ki želi biti izbrisana, ali po
uradni dolžnosti.
Izbris potrošniške organizacije iz registra po uradni dolžnosti se opravi, če potrošniška organizacija ne izpolnjuje več
pogojev iz drugega ali tretjega odstavka tega člena.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane šesti odstavek, se beseda »uradu« nadomesti z besedo »ministrstvu«.
Četrti odstavek, ki postane sedmi odstavek, se spremeni
tako, da se glasi:
»Minister pristojen za gospodarstvo predpiše način vpisa
in organizacijske, tehnične in prostorske pogoje, ki jih mora
izpolnjevati organizacija za vpis v register.«.
19. člen
Naslov podpoglavja VII. poglavja »3. Izvajalci izobraževanja potrošnikov« se črta.
20. člen
Drugi odstavek 64. člena se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
21. člen
Naslov podpoglavja VII. poglavja »4. Varuh človekovih
pravic« se črta.
22. člen
Četrti odstavek 66. člena se črta.
23. člen
Prvi odstavek 67. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Načela in cilje politike varstva potrošnikov ter načrt za
dosego ciljev določa nacionalni program varstva potrošnikov,
ki ga sprejme Državni zbor Republike Slovenije za obdobje
šestih let. Na podlagi nacionalnega programa se vsako drugo
leto pripravi dvoletni izvedbeni program, ki ga sprejme Vlada
Republike Slovenije in v katerem se določijo prednostne naloge
na področju varstva potrošnikov, ki se financirajo ali sofinancirajo iz državnega proračuna.«.
24. člen
Besedilo 68. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Javno službo lahko opravljajo organizacije, vpisane v
register potrošniških organizacij pri ministrstvu, ali druge nevladne organizacije, ki so ustanovljene za varstvo pravic potrošnikov in izvajajo posamezne strokovne in raziskovalne naloge
na področju varstva potrošnikov in ki izkažejo nepridobitnost,
nevtralnost in neodvisnost organizacije od interesov ponudnikov blaga in storitev.
Za opravljanje javne službe na posameznih področjih
varstva potrošnikov se lahko podeli koncesija.«.
25. člen
V 69. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Predmet koncesije, pogoje in postopek podeljevanja
koncesij za opravljanje javne službe na področju varstva potrošnikov, koncesijska razmerja, financiranje izvajanja koncesije
ter nadzor nad izvajanjem koncesije se določijo z uredbo Vlade
Republike Slovenije.«.
Prvi odstavek, ki postane drugi odstavek, se spremeni
tako, da se glasi:
»Koncesija se podeli z odločbo Vlade Republike Slovenije
na podlagi javnega razpisa.«.
Drugi, tretji, četrti in peti odstavek se črtajo.
26. člen
Prvi odstavek 71. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če podjetje neupravičeno zavrne potrošnikovo zahtevo,
naj odpravi napako na blagu, naj blago z napako zamenja z
novim blagom, naj vrne del plačanega zneska v sorazmerju z
napako na blagu ali ves plačani znesek za blago, lahko izda
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Tržni inšpektorat RS ali drug pristojni inšpekcijski organ odločbo, s katero podjetju odredi, naj ugodi zahtevi.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»V primeru potrošnikovega zahtevka po vračilu dela plačanega zneska v sorazmerju z napako lahko pristojni organ
odločbo iz prvega odstavka izda le, če je na podlagi ugotovljene
delne napake mogoče nedvoumno ugotoviti višino zneska za
delno napako na blagu.«
V tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se beseda
»opravljanje« nadomesti z besedama »nepravilno opravljeno«.
27. člen
V 72. členu se doda nova prva alinea, ki se glasi:
»– garancijski list ne vsebuje vseh predpisanih podatkov
(16. člen);«.
Dosedanje prva, druga, tretja, četrta, peta, šesta in sedma
alinea postanejo druga, tretja, četrta, peta, šesta, sedma in
osma alinea.
V osmi alinei, ki postane deveta alinea, se beseda »škodo« nadomesti z besedo »nevarnost«.
Dosedanja deveta alinea postane deseta alinea.
28. člen
V prvem odstavku 74. člena se besedilo »in zakoni, ki urejajo varstvo potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami,
potrošniške kredite, zdravila in medije« nadomesti z besedilom
»in zakoni, ki urejajo varstvo potrošnikov pred nepoštenimi
poslovnimi praksami, potrošniške kredite, zdravila, medije in
storitve na notranjem trgu«.
29. člen
V prvem odstavku 75. člena se besedi »prejšnjega člena«
nadomestita z besedilom »74. člena tega zakona«.
V drugem odstavku se besedi »predhodnega člena« nadomestita z besedilom »74. člena tega zakona«.
V tretjem odstavku se besedi »prejšnjega člena« nadomestita z besedilom »74. člena tega zakona«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Na zahtevo osebe iz prvega in drugega odstavka tega
člena ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, Evropski komisiji
sporoči seznam oseb, ki so upravičene za vložitev tožbe iz
prvega odstavka tega člena.«.
30. člen
Besedilo 77. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 3.000 do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
1. s potrošniki ne posluje v skladu z 2. členom zakona ali
v pisnih sporočilih potrošnikom ne uporabi celotnega imena
svoje firme in sedeža ali naslov spletnih strani, če je iz njih
nedvoumno razvidna identifikacija podjetja ali v pisnih sporočilih, ki niso namenjena individualno določenemu potrošniku ne
uporabi vsaj skrajšane firme in sedeža ali naslov spletnih strani,
če je iz njih nedvoumno razvidna identifikacija podjetja (prvi in
tretji odstavek 2. člena);
2. kot ponudnik storitev informacijske družbe ne omogoči
enostaven neposreden in stalen dostop do podatkov, določenih
v četrtem odstavku 2. člena tega zakona;
3. oglašuje blago ali storitve na način, ki je v nasprotju z
12., 12.a in 12.b členom tega zakona;
4. primerjalno oglašuje blago ali storitve v nasprotju z
določili tega zakona (12.c člen);
5. oglaševanje blaga ali storitev vsebuje sestavine, ki povzročajo ali bi lahko povzročile telesno, duševno ali drugačno
škodo pri otrocih ali sestavine, ki izkoriščajo ali bi lahko izkoriščale njihovo zaupljivost ali pomanjkanje izkušenj (15. člen);
6. oglaševalsko sporočilo, ki je del ali pa predstavlja
storitev informacijske družbe ni v skladu s 15.a členom tega
zakona (15.a člen);
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7. pri sklepanju pogodb s potrošniki uporablja nepoštene
pogodbene pogoje (prvi odstavek 23. člena);
8. potrošnikom ne prodaja blaga oziroma ne opravlja storitev pod enakimi pogoji (drugi odstavek 25. člena);
9. najvišji odstotek znižanja cen blaga na razprodaji,
objavljen v razponu, ne zajema najmanj ene četrtine vrednosti
vsega blaga, ki je na razprodaji (tretji odstavek 28. člena);
10. potrošniku pri končnem obračunu od predplačila za
blago ali storitev ne obračuna in plača obresti po obrestni meri,
po kakršni obrestujejo banke hranilne vloge, vezane nad tri
mesece (41. člen);
11. pri dogovorjeni dostavi na dom ali na drug kraj blaga
ne dostavi v brezhibnem stanju, ali dogovorjeni količini ali dogovorjenem času v potrošnikovo stanovanje z vso pripadajočo
dokumentacijo (prvi odstavek 42. člena);
12. v primeru dostave blaga na dom blago pusti pred vrati
potrošnikovega stanovanja (drugi odstavek 42. člena);
13. pri pogodbi, sklenjeni na daljavo podjetje v predpisanih rokih potrošniku ne zagotovi informacij iz 43.b člena tega
zakona, na primernem trajnem nosilcu podatkov (43.c člen);
14. kot ponudnik storitev informacijske družbe ne potrdi
naročila v elektronski obliki, razen zakonsko določene izjeme
ali ne posreduje pogodbenih določil v obliki, ki zagotavlja njihovo hranjenje in kasnejšo uporabo (tretji odstavek 43.b člena);
15. v primeru pogodb, katerih predmet je trajna ali ponavljajoča se izpolnitev pogodbe, potrošnika ob vsakem komuniciranju ali izpolnitvi pogodbe ne seznani z načinom prekinitve
te pogodbe (četrti odstavek 43.b člena);
16. pri pogodbi, sklenjeni na daljavo, ali pri pogodbi,
sklenjeni zunaj poslovnih prostorov, v primeru, da je potrošnik
odstopil od pogodbe v roku ne vrne vseh opravljenih plačil (prvi
odstavek 43.d člena in četrti odstavek 46.c člena);
17. uporablja sistem klicev brez posredovanja človeka,
faksimile napravo in elektronsko pošto brez vnaprejšnjega
soglasja potrošnika, ki mu je bilo sporočilo namenjeno (prvi
odstavek 45.a člena);
18. potrošniku pošilja sporočila, ki so namenjena sklenitvi
pogodbe za dobavo kateregakoli blaga ali katerekoli storitve,
čeprav potrošnik izjavi, da jih ne želi več prejemati (tretji odstavek 45.a člena);
19. pri pogodbi, sklenjeni zunaj poslovnih prostorov, v
predpisanih rokih potrošniku ne izroči pisnega obvestila, ki
vsebuje vsaj firmo in sedež podjetja, vrsto in ceno blaga,
pravice potrošnika iz 46.c člena tega zakona ter kraj in datum
(46.b člen);
20. pri prodaji na obroke, potrošniku ne omogoči predčasnega odplačila ostanka dolžne kupnine brez pogodbenih
obresti (51. člen);
21. pri prodaji na obroke, v primeru da potrošnik odstopi
od pogodbe, ne vrne prejetih obrokov z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva, ko jih je prejel in ne povrne nujnih stroškov,
ki jih je imel za blago (54. člen);
22. ponuja potrošnikom kataloge, prospekte ali drugo
informativno gradivo, ki se nanaša na turistične aranžmaje
in vsebuje zavajajoče ali neresnične podatke (prvi odstavek
57.b člena);
23. ponuja potrošnikom kataloge ali prospekte o turističnem aranžmaju, ki ne vsebujejo podatkov ter ustreznih informacij v skladu z drugim odstavkom 57.b člena tega zakona;
24. pred začetkom potovanja potrošniku ne zagotovi vseh
informacij v skladu z drugim odstavkom 57.c člena tega zakona;
25. do sklenitve pogodbe o organiziranju potovanja potrošniku ne izda potrdila o potovanju ali z njim ne sklene pisne
pogodbe, ki vsebuje vse obvezne sestavine potrdila o potovanju (prvi odstavek 57.č člena);
26. zviša dogovorjeno ceno potovanja v nasprotju s prvim
in drugim odstavkom 57.d člena;
27. potrošniku, ki se med potovanjem znajde v težavah,
ne nudi takojšnje pomoči (četrti odstavek 57.e člena);
28. pravočasno ne sporoči potrošniku, da potovanje odpade (tretji odstavek 57.g člena);
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29. pri odstopu od pogodbe pred njeno izpolnitvijo potrošniku nemudoma ne vrne vplačanega zneska (četrti odstavek
57.g člena);
30. pred začetkom potovanja spremeni katerega od bistvenih pogojev in potrošniku, ki zaradi tega odstopi od pogodbe, ne vrne vplačanega zneska ali ne zagotovi nadomestnega
turističnega aranžmaja (šesti odstavek 57.g člena);
31. spremeni program potovanja pred potovanjem ali med
njim, pa razlog za spremembo niso izredne okoliščine (prvi
odstavek 57.h člena);
32. zamenja dogovorjeno nastanitev za drugo nastanitev
slabše kategorije (drugi odstavek 57.h člena);
33. ne vrne vplačanega zneska potrošniku, ki je odstopil
od pogodbe, ker se je pred izpolnjevanjem pogodbe bistveno
spremenil program potovanja (tretji odstavek 57.h člena);
34. podjetja, ki organizirajo skupinske izlete in potovanja,
niso ustrezno zavarovala potnikov (58. člen);
35. pogodbe o časovnem zakupu, pogodbe o dolgoročnem počitniškem proizvodu, pogodbe o nadaljnji prodaji ali
pogodbe o zamenjavi ne sklene v pisni obliki ali na drugem
trajnem nosilcu podatkov (prvi odstavek 60. člena);
36. potrošniku pred sklenitvijo pogodbe ne zagotovi predpogodbenih informacij (prvi odstavek 60.a člena);
37. potrošnika pred sklenitvijo pogodbe o časovnem zakupu, pogodbe o dolgoročnem počitniškem proizvodu, pogodbe
o nadaljnji prodaji ali pogodbe o zamenjavi izrecno ne opozori
na pravico do odstopa od pogodbe, odstopni rok in prepoved
predplačil med odstopnim rokom ter mu ne zagotovi odstopnega obrazca (četrti odstavek 60.a člena);
38. pogodba o časovnem zakupu, pogodba o dolgoročnem počitniškem proizvodu, pogodba o nadaljnji prodaji ali
pogodba o zamenjavi ne vsebuje predpisanih informacij (peti
odstavek 60.a člena).
Z globo od 1.200 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
Za prekrške iz tega člena se sme v hitrem postopku izreči
globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe,
določene s tem zakonom.«.
31. člen
V 78. členu se dodajo nove 1.a, 1.b, 1.c, 1.č, 1.d, 1.e,
1.f in 1.g točka, ki se glasijo:
»1.a garancijski list ne vsebuje vseh podatkov iz
16. člena;
1.b ne spoštuje zaveze, dane v garancijskem listu in oglaševalskem sporočilu (prvi odstavek 17. člena);
1.c garancijski list ni v celoti v slovenskem jeziku in lahko
razumljiv (18. člen);
1.č za blago iz 19. člena tega zakona ob sklenitvi prodajne
pogodbe potrošniku ne izroči garancijskega lista, navodila za
sestavo in uporabo ter seznama pooblaščenih servisov (prva
alinea prvega odstavka 20. člena);
1.d ne zagotovi servis, ki ima veljavno pooblastilo proizvajalca za izvajanje servisnih del na proizvodih ter z njim
sklenjeno pogodbo za dobavo nadomestnih delov, razen če
sam ne opravlja te dejavnosti (druga alinea prvega odstavka
20. člena);
1.e ne zagotovi brezplačne odprave napak v času garancijskega roka (tretja alinea prvega odstavka 20. člena);
1.f ne zagotovi proti plačilu popravila, vzdrževanja blaga,
nadomestnih delov in priklopnih aparatov vsaj tri leta po poteku
garancijskega roka tako, da servis opravlja sam ali ima sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo (četrta alinea prvega
odstavka 20. člena);
1.g kot proizvajalec, prodajalec ali pooblaščeni servis
ravna v nasprotju z 21.b členom tega zakona;«.
Za 11. točko se doda nova 11.a točka, ki se glasi:
»11.a blagu, pri katerem je za njegovo pravilno uporabo
potreben določen postopek ali bi potrošnik z njegovo napač-
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no uporabo lahko povzročil nevarnost zase ali za druge ali
onesnažil okolje, ne priloži navodil za uporabo v skladu s
33. členom tega zakona;«.
17. točka se spremeni tako, da se glasi:
»17. v primeru, ko obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, ne ugodi potrošnikovi
zahtevi iz 37.c in 38. člena najpozneje v osmih dneh (prvi odstavek 39. člena);«.
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33. člen
Uredbo iz prvega odstavka 69. člena zakona sprejme
vlada najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
34. člen
Minister, pristojen za gospodarstvo, sprejme pravilnik iz
19. člena, šestega odstavka 60.a člena ter sedmega odstavka
63. člena zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
35. člen
Postopki izbrisa iz registra potrošniških organizacij, ki so
se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo po Pravilniku o načinu in pogojih za vpis potrošniških organizacij v register
(Uradni list RS, št. 46/98 in 97/03).
36. člen
Vlada Republike Slovenije najpozneje v 60 dneh od dneva
uveljavitve tega zakona spremeni uredbo, ki ureja organe v
sestavi ministrstev.
37. člen
Ministrstvo za gospodarstvo prevzame vse nedokončane
zadeve, arhive, evidence in osnovna sredstva, ki jih do prenehanja delovanja vodi Urad RS za varstvo potrošnikov.
Ministrstvo za gospodarstvo prevzame vse pravice in
obveznosti iz pogodb, ki jih urad sklene s tretjimi osebami do
prenehanja delovanja.
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38. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne dva meseca
po njegovi uveljavitvi.
Št. 311-06/11-2/20
Ljubljana, dne 23. septembra 2011
EPA 1883-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati Pravilnik
o načinu in pogojih za vpis potrošniških organizacij v register
(Uradni list RS, št. 46/98 in 97/03), Uredba o koncesiji za
opravljanje javne službe svetovanja potrošnikom (Uradni list
RS, št. 103/06), Uredba o izvajanju javne službe na področju
izdajanja revije s področja varstva potrošnikov (Uradni list RS,
št. 93/02) in Pravilnik o blagu, za katerega se izda garancija za
brezhibno delovanje (Uradni list RS, št. 73/03 in 92/03).
Pravilnik o blagu, za katerega se izda garancija za brezhibno delovanje (Uradni list RS, št. 73/03 in 92/03) se uporablja
do uveljavitve pravilnika 19. člena zakona.
Uredba o izvajanju javne službe na področju izdajanja
revije s področja varstva potrošnikov se uporablja do 31. decembra 2012.
Potrošniška organizacija, ki je na dan uveljavitve tega
zakona že vpisana v register potrošniških organizacij, mora
predložiti ministrstvu dokazila o izpolnjevanju pogojev iz tretjega odstavka 63. člena zakona v šestih mesecih od uveljavitve
akta, izdanega na podlagi sedmega odstavka 63. člena zakona, sicer se izbriše iz registra.
Če nacionalni program ni sprejet pred iztekom veljavnosti
zadnje veljavnega nacionalnega programa, se do sprejema
novega nacionalnega programa začasno uporablja zadnje veljavni nacionalni program. Obdobje začasnega izvajanja lahko
traja največ eno leto po izteku veljavnosti zadnje veljavnega
nacionalnega programa. Če nov nacionalni program ni sprejet v
dodatnem roku enega leta začasnega izvajanja, lahko Državni
zbor na predlog Vlade podaljša začasno izvajanje nacionalnega programa za največ šest mesecev, če je to potrebno za
financiranje javnih služb.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o visokem šolstvu (ZViS-H)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu
(ZViS-H)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o visokem šolstvu (ZViS-H), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. septembra 2011.
Št. 003-02-8/2011-14
Ljubljana, dne 3. oktobra 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O VISOKEM ŠOLSTVU (ZViS-H)
1. člen
V Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06
– uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 15/08 – odločba US, 64/08, 86/09, 62/10 – ZUPJS in 34/11 – odločba US)
se naslov poglavja »X. ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH
PODATKOV« spremeni tako, da se glasi: »X. EVIDENCE IN
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV«.
2. člen
81. člen zakona se spremeni tako, da se glasi:
»81. člen
(evidence z osebnimi podatki študentov in vpisanih
na študijske programe za izpopolnjevanje, ki jih obdelujejo
visokošolski zavodi)
Visokošolski zavodi vodijo naslednje evidence z osebnimi
podatki študentov:
1. evidenco prijavljenih za vpis in vpisanih študentov ter
vpisanih na študijske programe za izpopolnjevanje,
2. osebni karton,
3. evidenco o izpitih in drugih študijskih obveznostih,
4. evidenco izdanih dokumentov o končanem dodiplomskem in podiplomskem izobraževanju ter študijskih programih
za izpopolnjevanje.
V evidencah iz 1., 2. in 4. točke prejšnjega odstavka se
vodijo naslednji podatki:
1. osebno ime,
2. enotna matična številka občana,
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3. vpisna številka,
4. spol,
5. datum, kraj, občina in država rojstva,
6. stalno in začasno prebivališče ter naslov za osebno
vročanje pošte (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država),
7. državljanstvo,
8. učni uspeh oziroma uspeh pri študiju in predhodno pridobljena izobrazba, relevantna za vpis v visokošolski študijski
program,
9. najvišja dosežena predhodna izobrazba, če je višja od
predhodne izobrazbe, relevantne za vpis v visokošolski študijski program iz prejšnje točke (KLASIUS),
10. ime visokošolskega zavoda,
11. ime študijskega programa,
12. ime smeri oziroma modula,
13. kraj izvajanja študija,
14. način študija,
15. datum in študijsko leto vpisa v študijski program,
16. letnik študija,
17. datum začetka in datum zaključka statusa študenta
po študijskih letih,
18. o dokončanju študija,
19. drugi podatki, potrebni za odločanje o izpolnjevanju
pogojev za vpis oziroma napredovanju v višji letnik ter za odločanje o pravicah študentov v skladu z zakonom.
Za tuje študente, ki so v Republiki Sloveniji na mednarodni izmenjavi v okviru študija, se v evidenci iz 1. točke prvega
odstavka tega člena vodijo poleg podatkov iz 1., 2., 4. do 7., 10.
do 14. in 16. točke prejšnjega odstavka tudi naslednji podatki:
1. datum začetka in zaključka izmenjave,
2. število vpisanih in doseženih kreditnih točk po ECTS,
3. o študiju na visokošolskem zavodu, s katerega študent
prihaja:
– ime visokošolskega zavoda,
– kraj in država visokošolskega zavoda,
– ime študijskega programa.
Evidenca iz 2. točke prvega odstavka tega člena poleg
podatkov iz drugega odstavka tega člena obsega še podatke
o:
1. opravljenih izpitih,
2. opravljenih študijskih obveznostih,
3. napredovanju v višji letnik,
4. številu vpisanih in doseženih kreditnih točk po ECTS za
posamezno študijsko leto,
5. tem, ali je študentu priznano podaljšanje statusa študenta,
6. mednarodni izmenjavi v času študija:
– ime visokošolskega zavoda oziroma institucije, na katerem je potekala izmenjava,
– kraj in država visokošolskega zavoda oziroma institucije, na katerem je potekala izmenjava,
– ime študijskega programa,
– datum začetka in zaključka izmenjave,
– število vpisanih in doseženih kreditnih točk po ECTS
po predmetih na visokošolskem zavodu oziroma instituciji, na
katerem oziroma kateri je potekala izmenjava, ter število priznanih točk po ECTS na visokošolskem zavodu v Republiki
Sloveniji,
– vrsta mednarodne izmenjave, to je podatek o mednarodnem programu ali sporazumu, po katerem je opravljena
izmenjava,
7. dokončanju študija oziroma izpisu iz študijskega programa.
V evidenci iz 3. točke prvega odstavka tega člena se
vodijo naslednji podatki:
1. osebno ime,
2. vpisna številka,
3. ime visokošolskega zavoda,
4. ime študijskega programa,
5. ime smeri oziroma modula,
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6. način študija,
7. letnik študija in študijsko leto prvega vpisa,
8. ime predmeta,
9. datum prijave na izpit,
10. datum izpita,
11. ali se izpit opravlja prvič ali se ga ponavlja,
12. ocena oziroma rezultat, dosežen pri izpitu.
Evidenca iz 4. točke prvega odstavka tega člena poleg podatkov iz drugega odstavka tega člena obsega še podatke o:
1. številki in datumu izdane javne listine o zaključku študijskega programa,
2. vrsti javne listine o končanem študijskem programu.
Za kandidate, vpisane na študijske programe za izpopolnjevanje, se zbirajo podatki iz evidenc 1. do 3. točke prvega
odstavka tega člena.
Osebne podatke študentov iz evidenc tega člena visokošolski zavodi obdelujejo za potrebe svoje pedagoške in z
njo povezane znanstvenoraziskovalne, umetniške in strokovne
dejavnosti ter knjižničarske dejavnosti.
Podatki v evidenci iz 1. točke prvega odstavka tega člena
se za prijavljene začnejo obdelovati z dnem prijave za vpis,
prenehajo pa se obdelovati z dnem vpisa v študijski program,
študijski program za izpopolnjevanje oziroma z iztekom pritožbenega postopka. Podatki v evidencah iz 1. in 2. točke prvega
odstavka tega člena se za:
– študente začnejo obdelovati z dnem vpisa v študijski
program, prenehajo pa se obdelovati z dnem izpisa oziroma z
dnem dokončanja študija,
– vpisane na študijske programe za izpopolnjevanje začnejo zbirati z dnem vpisa, prenehajo pa se obdelovati z dnem
izpisa oziroma z dnem dokončanja študija.
Podatki v evidenci iz 3. točke prvega odstavka tega člena
se za študenta začnejo obdelovati z dnem prijave na izpit, prenehajo pa se obdelovati z opravljenim izpitom.
Podatki v evidenci iz 4. točke prvega odstavka tega člena
se za diplomanta začnejo obdelovati z dnem dokončanja študijskega programa, prenehajo pa se obdelovati z dnem izdaje
javne listine o končanem študijskem programu.
Študenti morajo visokošolskemu zavodu prijaviti spremembe podatkov iz drugega in petega odstavka tega člena v
osmih dneh po nastanku sprememb.
Evidence iz prvega odstavka tega člena se lahko vodijo
elektronsko.«.
3. člen
81.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»81.a člen
(evidence z osebnimi podatki izvajalcev visokošolske
dejavnosti, ki jih obdelujejo visokošolski zavodi)
Visokošolski zavodi vodijo evidenco izvajalcev visokošolske dejavnosti.
Za izvajalce visokošolske dejavnosti se po tem poglavju
tega zakona štejejo visokošolski učitelji, znanstveni delavci in
visokošolski sodelavci, ki sodelujejo pri izvajanju visokošolske
dejavnosti, ne glede na to ali so v delovnem razmerju ali delo
opravljajo po pogodbi o delu.
V evidenci izvajalcev visokošolske dejavnosti se vodijo
naslednji podatki:
1. osebno ime,
2. enotna matična številka občana,
3. spol,
4. datum rojstva,
5. podatek o tem, ali je izvajalec upokojen in od kdaj,
6. šifra raziskovalca, ki jo dodeli Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
7. številka in datum sklepa oziroma odločbe o izvolitvi v
naziv,
8. naziv iz 52., 53. in 54. člena tega zakona,
9. področje izvolitve v naziv,
10. datum izvolitve v naziv,
11. datum prenehanja izvolitve v naziv,
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12. ime visokošolskega zavoda, ki je podelil naziv,
13. ure neposredne pedagoške obveznosti izvajalcev za
vsako posamično študijsko leto, ločeno po študijskih programih
in predmetih za predavanja, seminarje, vaje, klinične vaje in
praktično usposabljanje ter drugo neposredno pedagoško obveznost v skladu z drugim in četrtim odstavkom 63. člena tega
zakona, opravljene v delovnem razmerju ali po pogodbi o delu,
14. o mentorstvu študentom doktorskega študija,
15. določitev honorarja, bruto honorar in izplačani honorar,
16. soglasje delodajalca za delo pri drugem delodajalcu,
17. soglasje za dopolnilno delo,
18. soglasje za sklenitev pogodbe o delu.
Osebne podatke o izvajalcih visokošolske dejavnosti iz
evidence tega člena visokošolski zavodi obdelujejo za potrebe ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za opravljanje pedagoškega, znanstvenoraziskovalnega in umetniškega dela
ter spremljanje delovne in pedagoške obveznosti izvajalcev
visokošolske dejavnosti.
Podatki iz tretjega odstavka tega člena se za izvajalce
visokošolske dejavnosti začnejo obdelovati z dnem, ko sklenejo pogodbo o zaposlitvi oziroma pogodbo o delu, prenehajo
pa se obdelovati z dnem, ko jim preneha pogodba o zaposlitvi
oziroma pogodba o delu.
Izvajalci visokošolske dejavnosti morajo visokošolskemu
zavodu prijaviti spremembe podatkov iz tretjega odstavka tega
člena v osmih dneh po nastanku sprememb.
Evidenca iz prvega odstavka tega člena se lahko vodi
elektronsko.«.
4. člen
Za 81.a členom se dodajo novi 81.b, 81.c, 81.č, 81.d,
81.e, 81.f, 81.g, 81.h in 81.i člen, ki se glasijo:
»81.b člen
(evidenca z osebnimi podatki, ki se vodi za potrebe
subvencioniranega bivanja študentov)
Evidenco iz tega člena vodijo visokošolski zavodi in študentski domovi, ki vodijo postopke glede subvencioniranega bivanja
študentov. V evidenci se vodijo naslednji podatki o študentih:
1. osebno ime,
2. enotna matična številka občana,
3. vrsta in številka osebnega dokumenta,
4. spol,
5. datum, kraj, občina in država rojstva,
6. državljanstvo,
7. o tem, ali je študent zaposlen,
8. stalno prebivališče in naslov za osebno vročanje pošte
(ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država),
9. telefon in elektronski naslov,
10. številka in datum izdaje odločbe, izdane v postopku
uveljavljanja pravice do subvencioniranega bivanja,
11. številka in datum sklenitve nastanitvene pogodbe za
subvencionirano bivanje oziroma aneksa k nastanitveni pogodbi za subvencionirano bivanje ter čas veljavnosti,
12. o tem, kje uveljavlja pravico do bivanja,
13. ime visokošolskega zavoda, na katerega je študent
vpisan,
14. ime študijskega programa, na katerega je študent
vpisan,
15. kraj izvajanja študija,
16. stopnja in vrsta študijskega programa,
17. letnik študija,
18. vrsta vpisa (prvi vpis v letnik, ponavljanje letnika, zamenjava študijskega programa, nadaljevanje študija po merilih
za prehode in vzporedni vpis),
19. način študija,
20. študijsko leto prvega vpisa na sedanji študijski program,
21. študijsko leto prvega vpisa na kateri koli študijski
program,
22. število let koriščenja subvencioniranega bivanja in
potek študija po študijskih letih študija,
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23. datum vselitve in datum izselitve,
24. o prekinitvi študija,
25. o tem, ali izpolnjuje pogoj za izjemno podaljšanje
subvencioniranega bivanja,
26. o uveljavljanju starševstva in podatki o drugem roditelju, s katerim biva v študentskem domu (osebno ime, enotna
matična številka občana),
27. o tem, ali ima status študenta invalida s spremljevalcem,
28. o tem, ali je študent spremljevalec invalida in podatki
o študentu, kateremu je spremljevalec (osebno ime, enotna
matična številka občana).
Za tuje študente, ki so v Republiki Sloveniji na mednarodni izmenjavi v okviru študija in bivajo v študentskih domovih,
se v evidenci iz tega člena vodijo podatki iz 1. do 6., 8., 9., 11. in
23. točke prejšnjega odstavka ter podatek o vrsti mednarodne
izmenjave, to je podatek o mednarodnem programu ali sporazumu, po katerem je opravljena izmenjava.
Visokošolski zavodi in študentski domovi obdelujejo
osebne podatke iz evidence tega člena za potrebe odločanja
o pravici do subvencioniranega bivanja študentov oziroma
podaljšanja subvencioniranega bivanja študentov in za potrebe ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, pri izplačevanju
subvencij v skladu s 73.b členom tega zakona.
Podatki iz prvega in drugega odstavka tega člena se
začnejo obdelovati z dnem vselitve, prenehajo pa se zbirati z
dnem izselitve.
81.c člen
(evidenčni in analitski informacijski sistem visokega šolstva
v Republiki Sloveniji)
Za potrebe ugotavljanja upravičenosti pravic študentov
do študija in drugih pravic v breme javnih sredstev, načrtovanja
politike in spremljanja delovanja visokega šolstva, spremljanja
mreže visokošolskih zavodov in študijskih programov, obveščanja javnosti ter za raziskovalnoanalitične in statistične namene
oziroma za izvajanje statističnih, socialno-ekonomskih in drugih
raziskovanj s področja visokega šolstva se vodi elektronska
zbirka podatkov o visokem šolstvu v Republiki Sloveniji, ki
zajema podatke o visokošolskih zavodih, o javnoveljavnih študijskih programih, vključno s soglasji glede transnacionalnega
izobraževanja in študijskih programih za izpopolnjevanje, o
prijavljenih za vpis, o prijavljenih za subvencionirano bivanje
oziroma podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov, o
študentih in diplomantih, o izvajalcih visokošolske dejavnosti
ter o zasebnih visokošolskih učiteljih.
Zbirka podatkov iz prejšnjega odstavka se imenuje eVŠ.
Sestavljajo jo naslednje evidence:
– evidenca visokošolskih zavodov,
– evidenca študijskih programov,
– evidenca študentov in diplomantov,
– evidenca prijavljenih za vpis,
– evidenca prijavljenih za subvencionirano bivanje študentov,
– evidenca izvajalcev visokošolske dejavnosti,
– evidenca zasebnih visokošolskih učiteljev.
eVŠ vključuje tudi elektronsko vlogo in podporo izbirnemu
postopku za:
– prijavo za vpis na študijske programe iz eVŠ,
– prijavo za subvencionirano bivanje študentov.
eVŠ se vodi elektronsko. Podatke iz evidenc iz drugega
odstavka tega člena obdeluje ministrstvo, pristojno za visoko
šolstvo, kot upravljavec eVŠ.
81.č člen
(eVŠ evidenca visokošolskih zavodov)
V eVŠ evidenci visokošolskih zavodov se vodijo podatki
o akreditiranih visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji, vpisanih v razvid visokošolskih zavodov, in sicer:
1. enolični identifikator univerze ali samostojnega visokošolskega zavoda,
2. enolični identifikator članice univerze,
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3. davčna številka,
4. matična številka,
5. ime visokošolskega zavoda,
6. skrajšano ime visokošolskega zavoda,
7. naslov sedeža visokošolskega zavoda (ulica, hišna
številka, kraj, poštna številka, občina, država),
8. ime in naslov dislociranih enot (ulica, hišna številka,
kraj, poštna številka, občina, država),
9. vrsta visokošolskega zavoda,
10. podatek o tem, ali gre za javni ali zasebni visokošolski
zavod,
11. akreditacijska odločba ter njena številka in datum,
12. odločba o podaljšanju akreditacije ter njena številka
in datum,
13. datum začetka in zaključka veljavnosti akreditacije,
14. končno evalvacijsko poročilo in vrsta evalvacije,
15. odločba o vpisu v razvid visokošolskih zavodov in
izbrisu iz njega ter njena številka in datum,
16. študijska področja (ISCED, KLASIUS), znanstvenoraziskovalna področja (Frascati) oziroma umetniške discipline,
za katere je visokošolski zavod ustanovljen,
17. ime in naslov ustanoviteljev,
18. ime in priimek zastopnikov visokošolskega zavoda,
19. datum in številka vpisa v sodni register in izbrisa iz
njega ter naziv sodišča, pri katerem je vpisan,
20. akt o ustanovitvi ter datum njegovega sprejetja in
sprememb,
21. statut visokošolskega zavoda ter datum njegovega
sprejetja in sprememb,
22. oblika diplome s spremembami ter datum objave in
številka Uradnega lista Republike Slovenije,
23. drugi podatki in dokazila, potrebni za spremljanje
izvajanja visokošolske dejavnosti.
Za članice univerz se v evidenci visokošolskih zavodov
obdelujejo podatki iz 2., 5. do 9., 11. do 16. in 23. točke prejšnjega odstavka.
81.d člen
(eVŠ evidenca študijskih programov)
V eVŠ evidenci študijskih programov se vodijo podatki o
javnoveljavnih študijskih programih, vključno s soglasji glede
transnacionalnega izobraževanja, in študijskih programih za
izpopolnjevanje, vpisanih v razvid visokošolskih zavodov, in
sicer:
1. enolični identifikator študijskega programa,
2. ime študijskega programa,
3. enolični identifikator in ime univerze ali samostojnega
visokošolskega zavoda,
4. enolični identifikator in ime članice univerze,
5. ime dislocirane enote,
6. stopnja študijskega programa,
7. o tem, ali gre za interdisciplinarni, enopredmetni,
dvopredmetni, pedagoški, nepedagoški ali skupen študijski
program, transnacionalno izobraževanje oziroma za študijski
program za izpopolnjevanje,
8. vrsta izobraževanja (ISCED, KLASIUS)
9. razvrstitev v nacionalno ogrodje kvalifikacij ter evropsko
ogrodje kvalifikacij,
10. vrsta študijskega programa,
11. področje študijskega programa (KLASIUS, ISCED,
Frascati),
12. trajanje študijskega programa v letih,
13. število kreditnih točk po ECTS, s katerimi je ovrednoten študijski program,
14. ime smeri oziroma modulov študijskega programa ter
letnik, v katerem se izvaja,
15. predmetnik z nosilci predmetov po posamičnih predmetih študijskega programa, ovrednotenih s kreditnimi točkami
po ECTS ter s povezavo na posamezno smer oziroma modul,
ter z opredelitvijo deleža izbirnosti v programu,
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16. predmetnik z izvajalci po posamičnih predmetih študijskega programa s povezavo na posamezno smer oziroma
modul, in sicer za predavanja, seminarje, vaje, klinične vaje in
praktično usposabljanje za posamezno študijsko leto,
17. splošne ter predmetno-specifične kompetence diplomanta, ki se pridobijo s programom,
18. pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa,
19. merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih
pred vpisom v program,
20. način ocenjevanja,
21. pogoji za napredovanje po programu,
22. pogoji za prehajanje med programi,
23. načini študija,
24. jeziki, v katerih se izvaja študijski program oziroma
njegovi deli,
25. pogoji za dokončanje študija,
26. pogoji za dokončanje posameznih delov programa,
če jih program vsebuje,
27. strokovni ali znanstveni naslov,
28. akreditacijska odločba ter njena številka in datum,
29. datum začetka in zaključka veljavnosti akreditacije,
30. odločba o podaljšanju akreditacije ter njena številka
in datum,
31. končno evalvacijsko poročilo in vrsta evalvacije,
32. odločba o vpisu v razvid visokošolskih zavodov ter
njena številka in datum,
33. predvideno število razpisanih mest v akreditiranem
študijskem programu po načinu študija,
34. o tem, ali ima študijski program koncesijo, o obdobju
trajanja koncesije ter odločbo o podeljeni koncesiji, njeno številko in datum,
35. študijsko leto, ko se je študijski program začel izvajati,
36. datum končanja izvajanja študijskega programa,
37. zakonski datum možnega končanja izobraževanja po
študijskem programu,
38. pri skupnih študijskih programih tudi imena visokošolskih zavodov, ki sodelujejo pri izvedbi študijskega programa, z
deležem, ki ga posamezni visokošolski zavod izvaja,
39. drugi podatki in dokazila, potrebni za spremljanje
izvajanja visokošolske dejavnosti.
Pri transnacionalnem izobraževanju eVŠ evidenca študijskih programov obsega tudi podatke o:
1. soglasju k sklenjeni pogodbi in datum soglasja,
2. datumu začetka in zaključka veljavnosti soglasja k
pogodbi,
3. imenu in sedežu oziroma naslovu tujih visokošolskih
zavodov, s katerimi ima visokošolski zavod sklenjeno pogodbo za izvajanje transnacionalnega izobraževanja v Republiki
Sloveniji,
4. imenu in sedežu oziroma naslovu tujih visokošolskih
zavodov, s katerimi ima slovenski visokošolski zavod sklenjeno
pogodbo za izvajanje transnacionalnega izobraževanja v tujini
in študijskih programih, ki se izvajajo.
81.e člen
(eVŠ evidenca študentov in diplomantov)
V eVŠ evidenci študentov in diplomantov se vodijo podatki oseb, ki so pridobile status študenta v skladu s tem zakonom,
in sicer:
1. osebno ime,
2. enotna matična številka občana,
3. spol,
4. datum, kraj, občina in država rojstva,
5. državljanstvo,
6. stalno in začasno prebivališče (ulica, hišna številka,
kraj, poštna številka, občina, država),
7. podatki o predhodno pridobljeni izobrazbi, relevantni za
vpis v študijski program (KLASIUS, leto, država),
8. najvišja dosežena predhodna izobrazba, če je višja od
predhodne izobrazbe, relevantne za vpis v visokošolski študijski program iz prejšnje točke (KLASIUS),
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9. enolični identifikator in ime univerze ali samostojnega
visokošolskega zavoda,
10. enolični identifikator in ime članice univerze,
11. enolični identifikator in ime študijskega programa,
12. ime smeri oziroma modula,
13. kraj izvajanja študija,
14. način študija,
15. datum in študijsko leto prvega vpisa v študijski program,
16. letnik študija,
17. datum začetka in datum zaključka statusa študenta
po študijskih letih,
18. datum izpisa,
19. datum vpisa v letnik ter študijsko leto, ko je študent
vanj vpisan,
20. število vpisanih in doseženih kreditnih točk po ECTS
po letnikih in študijskih letih,
21. datum dokončanja študija,
22. podatek o tem, ali je študentu priznano podaljšanje
statusa študenta,
23. podatek o tem, ali se študij financira iz javnih virov po
letnikih in študijskih letih,
24. podatek o koriščenju subvencioniranega bivanja po
letnikih in študijskih letih,
25. podatke o mednarodni izmenjavi v času študija:
– ime visokošolskega zavoda oziroma institucije, na katerem oziroma kateri je potekala izmenjava,
– kraj in država visokošolskega zavoda oziroma institucije, na katerem oziroma kateri je potekala izmenjava,
– datum začetka in zaključka izmenjave,
– število priznanih točk po ECTS na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji,
– vrsta mednarodne izmenjave, to je podatek o mednarodnem programu ali sporazumu, po katerem je opravljena
izmenjava.
Za tuje študente, ki so v Republiki Sloveniji na mednarodni izmenjavi v okviru študija, se v evidenci študentov in
diplomantov vodijo naslednji podatki:
1. osebno ime,
2. enotna matična številka občana,
3. spol,
4. datum rojstva in država rojstva,
5. državljanstvo,
6. študiju v Republiki Sloveniji: ime visokošolskega zavoda, ime študijskega programa, podatek o smeri oziroma modulu, kraj izvajanja študija v Republiki Sloveniji, način študija,
datum in študijsko leto vpisa, letnik študija, datum začetka in
zaključka izmenjave ter število vpisanih in doseženih kreditnih
točk po ECTS,
7. študiju na visokošolskem zavodu, s katerega študent
prihaja: ime visokošolskega zavoda, kraj in država visokošolskega zavoda.
Osebne podatke študentov oziroma diplomantov iz evidence tega člena ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, obdeluje za potrebe ugotavljanja pravic študentov po tem zakonu in
ugotavljanja pravic študentov po zakonu, ki ureja uveljavljanje
pravic iz javnih sredstev.
81.f člen
(eVŠ evidenca prijavljenih za vpis)
V eVŠ evidenci prijavljenih za vpis se vodijo podatki o
osebah, ki so se prijavile za vpis v visokošolske študijske programe, in sicer:
1. osebno ime,
2. enotna matična številka občana,
3. spol,
4. datum, kraj, občina in država rojstva,
5. državljanstvo,
6. stalno prebivališče in naslov za osebno vročanje pošte
(ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država),
7. telefon in elektronski naslov,
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8. učni uspeh oziroma uspeh pri študiju in predhodno
pridobljena izobrazba, relevantna za vpis v visoko šolstvo,
9. najvišja dosežena predhodna izobrazba, če je višja od
predhodne izobrazbe, relevantne za vpis v visokošolski študijski program iz prejšnje točke (KLASIUS),
10. vrsta študijskega programa,
11. imena visokošolskih zavodov, navedenih v prijavi za
vpis,
12. imena študijskih programov, navedenih v prijavi za
vpis,
13. imena smeri oziroma modulov,
14. kraj izvajanja študija posameznega študijskega programa ter smeri oziroma modulov,
15. način študija posameznega študijskega programa ter
smeri oziroma modulov,
16. drugi podatki, ki so v skladu s tem zakonom potrebni
za preverjanje izpolnjevanja pogojev za vpis, pogojev za prehode oziroma pogojev, povezanih z omejitvijo vpisa.
Prijava za vpis v visokošolske študijske programe poteka
z elektronsko vlogo v eVŠ.
Za potrebe izbirnega postopka za vpis se v eVŠ z elektronsko vlogo obdelujejo podatki o prijavljenih za vpis v visokošolske študijske programe.
81.g člen
(eVŠ evidenca prijavljenih za subvencionirano
bivanje študentov)
V eVŠ evidenci prijavljenih za subvencionirano bivanje
študentov se vodijo podatki o osebah, ki so se prijavile za
subvencionirano bivanje oziroma za podaljšanje subvencioniranega bivanja, in sicer:
1. osebno ime,
2. enotna matična številka občana,
3. davčna številka,
4. spol,
5. datum, kraj, občina in država rojstva,
6. državljanstvo,
7. stalno prebivališče in naslov za osebno vročanje pošte
(ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država),
8. o tem, ali je zaposlen,
9. telefon in elektronski naslov,
10. o tem, kje želi uveljavljati pravico do subvencioniranega bivanja,
11. ime visokošolskega zavoda, na katerega je prijavljen
oziroma vpisan,
12. ime študijskega programa, na katerega je prijavljen
oziroma vpisan,
13. kraj izvajanja študija,
14. stopnja in vrsta študijskega programa,
15. letnik, v katerega bo predvidoma vpisan,
16. vrsta vpisa (prvi vpis v letnik, ponavljanje letnika, zamenjava študijskega programa, nadaljevanje študija po merilih
za prehode, vzporedni vpis),
17. način študija,
18. študijsko leto prvega vpisa na študijski program, v
katerega je vpisan,
19. študijsko leto prvega vpisa na kateri koli študijski
program,
20. potek študija po študijskih letih,
21. število let subvencioniranega bivanja po študijskih
letih,
22. o prekinitvi študija po študijskih letih,
23. o učnem uspehu oziroma uspehu pri študiju,
24. o uveljavljanju izjemnega uspeha in obštudijske dejavnosti,
25. o materialnem položaju študentov in članov njegove
družine, ki živijo v skupnem gospodinjstvu, za preteklo koledarsko leto: osebno ime, enotna matična številka občana,
davčna številka in davčni urad, status oziroma vrsta zaposlitve
družinskih članov, vrsta dohodka, podatek o tem, ali je študent
oziroma član družine zavezanec za plačilo dohodnine, pri članih družine pa tudi sorodstveno razmerje do študenta,
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26. o tem, ali uveljavlja posebne socialne in zdravstvene
razmere študenta,
27. o tem, ali uveljavlja status študenta invalida s spremljevalcem,
28. o tem, ali uveljavlja, da je študent otrok padlih v vojni
za Slovenijo oziroma žrtev naravnih nesreč,
29. o uveljavljanju starševstva in podatki o drugem roditelju, s katerim želi bivati v študentskem domu, iz 1., 2., 6.,
7. in 11. do 15. točke tega odstavka.
Podatki iz 23., 24. in 28. točke prejšnjega odstavka se za
študente za podaljšanje subvencioniranja bivanja študentov
ne obdelujejo.
Prijava za subvencionirano bivanje oziroma za podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov poteka z elektronsko
vlogo v eVŠ.
Za potrebe izbirnega postopka študentov za subvencionirano bivanje se v eVŠ z elektronsko prijavo za subvencionirano
bivanje študentov obdelujejo podatki o osebah, ki so se prijavile
za subvencionirano bivanje, oziroma o študentih, ki so se prijavili za podaljšanje subvencioniranega bivanja.
81.h člen
(eVŠ evidenca izvajalcev visokošolske dejavnosti)
V eVŠ evidenci izvajalcev visokošolske dejavnosti se
vodijo naslednji podatki:
1. osebno ime,
2. spol,
3. enotna matična številka občana,
4. datum rojstva,
5. državljanstvo,
6. šifra raziskovalca, ki jo dodeli Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
7. nazivi iz 52., 53. in 54. člena tega zakona,
8. področje izvolitve v naziv,
9. datum izvolitve v naziv,
10. datum prenehanja izvolitve v naziv,
11. ime visokošolskega zavoda, ki je podelil naziv,
12. ime visokošolskega zavoda, kjer izvaja visokošolsko
dejavnost.
Osebne podatke v eVŠ evidenci izvajalcev visokošolske dejavnosti ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, obdeluje z namenom ugotavljanja pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda
in za izvedbo študijskega programa v skladu s tem zakonom.
81.i člen
(eVŠ evidenca zasebnih visokošolskih učiteljev)
eVŠ evidenca zasebnih visokošolskih učiteljev se vodi
z namenom ugotavljanja pogojev za vpis v razvid zasebnih
visokošolskih učiteljev v skladu s tem zakonom.
eVŠ evidenca zasebnih visokošolskih učiteljev poleg podatkov iz prvega odstavka 81.h člena tega zakona obsega še
podatke o:
1. datumu in zaporedni številki vpisa v razvid zasebnih
visokošolskih učiteljev,
2. datumu in številki vloge za vpis,
3. datumu in številki odločbe, na podlagi katere je opravljen vpis,
4. stalnem prebivališču (ulica, hišna številka, kraj, poštna
številka, občina, država),
5. številki in datumu odločbe o izbrisu.
Osebne podatke v eVŠ evidenci zasebnih visokošolskih
učiteljev ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, obdeluje z
namenom ugotavljanja pogojev za vpis v razvid zasebnih visokošolskih učiteljev v skladu s tem zakonom.«.
5. člen
82. člen se spremeni tako, da se glasi:
»82. člen
(zagotavljanje podatkov za eVŠ)
Podatke za evidenci iz 81.č in 81.d člena tega zakona ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, brezplačno pridobi od Na-
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cionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem
šolstvu oziroma visokošolskih zavodov, če Nacionalna agencija
Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu z njimi ne
razpolaga, na način in v obliki, določeni v predpisu iz sedmega
odstavka 16. člena tega zakona. Podatke iz 1., 2. in 15. točke
81.č člena ter 1., 32. in 34. točke 81.d člena tega zakona določi
ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo.
Podatke iz 1., 4., razen datuma rojstva, 5. in 6. točke prvega odstavka 81.e člena tega zakona ter iz 1., 4., razen datuma
rojstva, in 5. točke drugega odstavka 81.e člena tega zakona
ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, pridobi iz Centralnega
registra prebivalstva na podlagi podatka o enotni matični številki občana. Če enotna matična številka občana ne obstaja,
podatke iz teh točk ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, pridobi brezplačno v elektronski obliki od visokošolskih zavodov.
Podatke iz 23. in 24. točke prvega odstavka 81.e člena tega
zakona pridobi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, samo,
vse ostale podatke iz 81.e člena tega zakona pa brezplačno v
elektronski obliki od visokošolskih zavodov.
Podatke za evidenco iz 81.f člena tega zakona vnašajo
prijavitelji za vpis preko elektronske vloge prijave za vpis v visokošolske študijske programe v okviru eVŠ. Za zagotavljanje
točnosti identifikacijskih podatkov prijavljenih ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, pridobi podatke iz 1., 4. razen datuma
rojstva, 5. in 6. točke prvega odstavka 81.f člena tega zakona iz
Centralnega registra prebivalstva na podlagi podatka o enotni
matični številki občana prijavljenega. Pri prijavi prijavljenega
s kvalificiranim digitalnim potrdilom se podatki iz prejšnjega
stavka in podatki, ki se o njem vodijo v eVŠ, prijavljenemu prikažejo ob izpolnjevanju elektronske vloge. Podatke iz 8. točke
prvega odstavka 81.f člena tega zakona o učnem uspehu ter
predhodni srednješolski in višješolski izobrazbi, relevantni za
vpis v visoko šolstvo, ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo,
brezplačno pridobi iz centralne evidence udeležencev vzgoje in
izobraževanja oziroma Državnega izpitnega centra na podlagi
podatka o enotni matični številki občana, če obstaja, sicer pa
od prijavljenega.
Podatke za evidenco iz 81.g člena tega zakona vnašajo prijavitelji za subvencionirano bivanje preko elektronske
vloge v okviru eVŠ. Za zagotavljanje točnosti identifikacijskih
podatkov prijavljenih ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo,
pridobi podatke iz 1., 5., razen datuma rojstva, 6. in 7. točke
prvega odstavka 81.g člena tega zakona iz Centralnega registra prebivalstva na podlagi podatka o enotni matični številki
občana prijavljenega. Pri prijavi prijavljenega s kvalificiranim
digitalnim potrdilom se podatki iz prejšnjega stavka in podatki,
ki se o njem vodijo v eVŠ, prijavljenemu prikažejo ob izpolnjevanju elektronske vloge. Podatke iz 23. točke prvega odstavka
81.g člena tega zakona o učnem uspehu ter predhodni srednješolski in višješolski izobrazbi, relevantni za ugotavljanje pravice
do subvencioniranja bivanja, ministrstvo, pristojno za visoko
šolstvo, brezplačno pridobi iz centralne evidence udeležencev
vzgoje in izobraževanja oziroma Državnega izpitnega centra
na podlagi podatka o enotni matični številki občana, če obstaja.
Podatke iz 23. točke prvega odstavka 81.g člena tega zakona
o uspehu pri študiju, ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo,
brezplačno pridobi od visokošolskih zavodov.
Podatke za evidenco iz 81.h člena tega zakona ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, brezplačno pridobi od visokošolskih zavodov na način in v obliki, določeni v predpisu iz
sedmega odstavka 16. člena tega zakona. Za zagotavljanje
točnosti identifikacijskih podatkov o izvajalcih visokošolske dejavnosti ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, pridobi podatke
iz 1. in 5. točke prvega odstavka 81.h člena tega zakona iz
Centralnega registra prebivalstva na podlagi podatka o enotni
matični številki občana prijavljenega.
Podatke za evidenco iz 81.i člena tega zakona ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, pridobi iz vloge za vpis
v razvid zasebnih visokošolskih učiteljev in iz odločb, ki jih
ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, izda v postopku vpisa
v razvid zasebnih visokošolskih učiteljev.«.
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6. člen
82.a in 83. člen se spremenita tako, da se glasita:
»82.a člen
(zbiranje podatkov)
Podatki iz 81.č in 81.d člena tega zakona se zbirajo za visokošolske zavode in študijske programe, ki so nastali v skladu
z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, 39/95
– odločba US, 18/98 – odločba US, 35/98 – odločba US, 99/99,
64/01, 100/03, 63/04, 94/06, 59/07 – ZŠtip, 15/08 – odločba
US, 64/08, 86/09, 62/10 – ZUPJS in 34/11 – odločba US).
Podatki o študentih iz prvega odstavka 81.e člena tega
zakona se zbirajo od študijskega leta 1999/2000, o diplomantih
pa od leta 2000. Podatki iz 25. točke prvega odstavka 81.e člena tega zakona se zbirajo od študijskega leta 2009/2010.
Podatki iz drugega odstavka 81.e člena tega zakona se
za tuje študente zbirajo od študijskega leta 2009/2010.
Podatki iz evidence iz 81.i člena tega zakona se zbirajo
od leta 1994.
83. člen
(shranjevanje podatkov)
Evidence iz 81. in 81.a člena tega zakona se trajno hranijo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega
in arhivskega gradiva, razen evidence prijavljenih za vpis, ki
se hrani do vpisa oziroma do izteka pritožbenih postopkov.
V primeru prenehanja delovanja visokošolskega zavoda se
v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega in
arhivskega gradiva, podatki iz evidenc tega odstavka predajo
njegovemu pravnemu nasledniku, če tega ni, pa Arhivu Republike Slovenije.
Podatki iz evidence iz 81.b člena tega zakona se hranijo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega
in arhivskega gradiva še 5 let od zadnjega študijskega leta
subvencioniranega bivanja. V primeru prenehanja delovanja
visokošolskega zavoda oziroma študentskih domov se, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega
gradiva, podatki iz evidenc tega odstavka predajo njegovemu
pravnemu nasledniku, če tega ni, pa Arhivu Republike Slovenije.
Evidence iz 81.č, 81.d in 81.i člena tega zakona se trajno
hranijo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega
in arhivskega gradiva.
Podatki iz evidenc iz 81.e in 81.h člena tega zakona se
hranijo 40 let od njihovega vpisa v evidenco, potem se arhivirajo v anonimizirani obliki.
Podatki iz evidence iz 81.f člena tega zakona se hranijo
do vpisa oziroma do izteka pritožbenih postopkov, potem se
arhivirajo v anonimizirani obliki.
Podatki iz evidence iz 81.g člena tega zakona se hranijo
do izteka študijskega leta, na katero se nanaša razpis za
sprejem in podaljšanje subvencioniranega bivanja, potem se
arhivirajo v anonimizirani obliki.«.
7. člen
Za 83. členom se doda nov 83.a člen, ki se glasi:
»83.a člen
(uporaba evidenc eVŠ in dostop do njih)
Prijavljeni s kvalificiranim digitalnim potrdilom lahko vpogleda v svojo prijavo v evidenci iz 81.f oziroma 81.g člena tega
zakona do 30. oktobra.
Izvajalec visokošolske dejavnosti s kvalificiranim digitalnim potrdilom lahko vpogleda v podatke, ki se nanj nanašajo,
v evidenci iz 81.h člena tega zakona.
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost
v visokem šolstvu lahko s kvalificiranim digitalnim potrdilom
vpogleduje v evidence iz 81.č, 81.d in 81.h člena tega zakona
ter pridobiva iz njih podatke za potrebe vodenja postopkov
iz V.b poglavja tega zakona. Podatke iz evidenc prejšnjega
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stavka Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v
visokem šolstvu lahko pridobiva tudi s povezovanjem svojega
informacijskega sistema z eVŠ z uporabo digitalnega potrdila z
obojestranskim preverjanjem istovetnosti ter avtorizacije.
Visokošolski zavod lahko s kvalificiranim digitalnim potrdilom vpogleduje v evidence iz 81.č, 81.d, 81.e in 81.h člena
tega zakona ter pridobiva iz njih podatke, ki se nanj nanašajo.
Podatke iz prejšnjega stavka visokošolski zavod lahko pridobiva tudi s povezovanjem svojega informacijskega sistema z eVŠ
z uporabo digitalnega potrdila z obojestranskim preverjanjem
istovetnosti ter avtorizacije.
Visokošolski zavod lahko pridobi podatke za prijavljene
iz 81.f člena tega zakona za vodenje postopkov, povezanih z
razpisom za vpis, s povezavo svojega informacijskega sistema
z eVŠ z uporabo digitalnega potrdila z obojestranskim preverjanjem istovetnosti ter avtorizacije.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko javni visokošolski
zavodi in zasebni visokošolski zavodi za študijske programe s
koncesijo pridobijo podatke iz 81.f člena tega zakona o prijavljenih za vpis na dodiplomski in enovit magistrski študij, ki se
obdelujejo v skladu s predpisom iz šestega odstavka 40. člena
tega zakona, po končanem izbirnem postopku, in sicer za prijavljene, ki so sprejeti na njihov visokošolski zavod.
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost
v visokem šolstvu lahko za potrebe vodenja postopkov in za
namene izvajanja statističnih, socialno-ekonomskih in drugih
raziskovanj, povezanih z izvajanjem njihove dejavnosti, pridobiva podatke iz evidenc iz 81.a člena tega zakona.
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v
visokem šolstvu in visokošolski zavodi lahko za namene izvajanja statističnih, socialno-ekonomskih in drugih raziskovanj,
povezanih z izvajanjem njihove dejavnosti, v anonimizirani obliki pridobijo podatke iz evidenc iz drugega odstavka 81.c člena
tega zakona.
Podatki iz evidence iz 81.f člena tega zakona se obdelujejo za vodenje izbirnih postopkov za vpis v visokošolske
študijske programe v skladu s tem zakonom.
Podatki iz evidence iz 81.g člena tega zakona se obdelujejo za vodenje postopkov v skladu s predpisom iz tretjega
odstavka 73.b člena tega zakona.
Evidence iz prve, druge, šeste in sedme alineje drugega
odstavka 81.c člena tega zakona so javne, razen enotne matične številke občana, spola, naslova prebivališča, datuma rojstva
in državljanstva.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
Podatki iz evidenc iz 81.f in 81.g člena zakona se zbirajo
od študijskega leta 2012/2013. Podatki iz evidence iz 81.h člena zakona se zbirajo od študijskega leta 2011/2012.
Evidence iz prve, druge in tretje alineje drugega odstavka
81.c člena zakona se vzpostavijo najkasneje do 31. 12. 2011.
Evidenci iz šeste in sedme alineje drugega odstavka
81.c člena zakona se vzpostavita do 30. 6. 2012.
Prijavi iz tretjega odstavka 81.c člena zakona se prvič
uporabita za študijsko leto 2012/2013.
9. člen
Ne glede na določbe prvega odstavka 82.a člena zakona
se za študijske programe, sprejete pred 11. 6. 2004, za obdobje
do študijskega leta 2010/2011 zberejo najmanj podatki iz 1. do
8., 10. do 12., 27. do 29., 32., 34. in 38. točke prvega odstavka
81.d člena zakona.
Ne glede na določbe prvega odstavka 82.a člena zakona
se za študijske programe, sprejete po 11. 6. 2004, za obdobje
do študijskega leta 2010/2011 ne zberejo podatki iz 16. točke
prvega odstavka 81.d člena zakona.
Ne glede na določbe drugega odstavka 82.a člena zakona
se za študente za obdobje do študijskega leta 2011/2012 in
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diplomante do leta 2011 zberejo najmanj podatki iz 1. do 7.,
9. do 12., 14. do 18. in 21. točke prvega odstavka 81.e člena
zakona.
10. člen
Visokošolski zavodi uskladijo svoje statute in druge interne akte z 81., 81.a, 81.b in 83. členom zakona v treh mesecih
po uveljavitvi tega zakona.
Študentski domovi uskladijo svoje statute in druge interne
akte z 81.b in 83. členom zakona v treh mesecih po uveljavitvi
tega zakona.
11. člen
Evidence iz 81. in 81.a člena Zakona o visokem šolstvu
(Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07
– ZŠtip, 15/08 – odločba US, 64/08, 86/09, 62/10 – ZUPJS
in 34/11 – odločba US; v nadaljnjem besedilu: ZViS) morajo
visokošolski zavodi uskladiti z določbami tega zakona v šestih
mesecih po njegovi uveljavitvi, in sicer prvič za študijsko leto
2011/2012.
Evidence iz 81.b člena ZViS morajo visokošolski zavodi
in študentski domovi, ki vodijo postopke glede subvencioniranja bivanja, vzpostaviti v skladu z določbami tega zakona za
študijsko leto 2012/2013.
12. člen
Minister, pristojen za visoko šolstvo, uskladi Pravilnik o
razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni
list RS, št. 7/10 in 3/11), Pravilnik o subvencioniranju bivanja
študentov (Uradni list RS, št. 22/01, 35/06, 75/08 in 97/10)
in Pravilnik o razvidu visokošolskih zavodov (Uradni list RS,
št. 46/05) s tem zakonom najpozneje v 60 dneh po uveljavitvi
tega zakona.
13. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/11-13/17
Ljubljana, dne 23. septembra 2011
EPA 1941-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije
15. členu v 2. točki v prvi alinei beseda »ali« nadomesti s podpičjem, druga alinea pa se črta.
2. člen
V 16. členu se v 1. točki v drugi alinei beseda »trinajst«
nadomesti z besedo »enajst«.
V 2. točki se v prvi alinei beseda »sedem« nadomesti z
besedo »pet«, v drugi alinei pa se beseda »devet« nadomesti
z besedo »sedem«.
V 3. točki se v drugi alinei besedilo »tri leta« nadomesti z
besedilom »pet let«.
V 4. točki se v prvi alinei beseda »štiri« nadomesti z besedo »tri«, beseda »ali« na koncu prve alinee se nadomesti s
podpičjem, druga alinea pa se črta.
V 5. točki se v prvi alinei beseda »štiri« nadomesti z besedo »tri«, v drugi alinei pa se beseda »sedem« nadomesti z
besedo »pet«.
3. člen
V 17. členu se za besedilom »izobrazbe iz 15.« doda
besedilo »in 16.«.
4. člen
Drugi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za pridobljene delovne izkušnje iz 1. točke 16. člena
tega pravilnika se štejejo izkušnje, ki jih je pridobil kandidat, ko
je z odgovornimi revidenti neposredno sodeloval pri revidiranju
oziroma je nastopal kot odgovorni projektant zahtevnih objektov. Za čas pridobivanja takšnih izkušenj se šteje obdobje, v
katerem je kandidat po izpolnitvi pogojev za odgovorno projektiranje opravljal takšne storitve.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Za pridobljene delovne izkušnje iz 2., 3., 4. in 5. točke
16. člena tega pravilnika se štejejo izkušnje, ki jih je pridobil
kandidat, ko je z odgovornimi prostorskimi načrtovalci oziroma
odgovornimi projektanti neposredno sodeloval pri prostorskem
načrtovanju, arhitekturnem projektiranju oziroma krajinsko-arhitekturnem projektiranju. Za čas pridobivanja takšnih izkušenj
se šteje obdobje, v katerem je kandidat po pridobljeni zahtevani
izobrazbi za dopolnilni izpit opravljal takšne storitve.«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti
odstavek.

20.«.

MINISTRSTVA
3299.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o strokovnih izpitih s področja
opravljanja inženirskih storitev

Na podlagi četrtega odstavka 133. člena in za izvrševanje
četrtega odstavka 34.č člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 –
popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07,
108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A in 20/11 – odl. US)
izdaja minister za okolje in prostor

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o strokovnih izpitih s področja opravljanja
inženirskih storitev
1. člen
V Pravilniku o strokovnih izpitih s področja opravljanja
inženirskih storitev (Uradni list RS, št. 124/03 in 56/05) se v

5. člen
V 21. členu se za besedilom »19.« doda besedilo »in

6. člen
V drugem odstavku 22. člena se drugi stavek spremeni
tako, da se glasi:
»Za čas pridobivanja takšnih izkušenj se šteje obdobje, v
katerem je kandidat po izpolnitvi pogojev za odgovorno projektiranje opravljal takšne storitve.«.
7. člen
Za 22. členom se dodajo novo poglavje 3.3 ter nova
22.a in 22.b člen, ki se glasijo:
»3.3 Posebnosti pri opravljanju izpitov pri ZAPS
in IZS v primeru kvalifikacij, pridobljenih v tujini
22.a člen
(preizkus poklicne usposobljenosti po Zakonu
o priznavanju poklicnih kvalifikacij)
(1) Če si je kandidat v postopku priznavanja poklicne kvalifikacije v skladu z Zakonom o postopku priznavanja poklicnih
kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za
opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 21/02 in 92/07) izbral dopolnilni

Uradni list Republike Slovenije
ukrep preizkusa poklicne usposobljenosti in o tem obvestil
ZAPS ali IZS, se s tem šteje, da se je prijavil k strokovnemu
izpitu.
(2) Izpitna komisija na podlagi manjkajočih vsebin, ki niso
zajete v kandidatovih kvalifikacijah in ki izhajajo iz začasne
odločbe o odreditvi dopolnilnega ukrepa, kandidatu določi vsebine iz izpitnega kataloga, ki se bodo preverjale na strokovnem
izpitu.
(3) Kandidat opravlja strokovni izpit pisno in ustno. ZAPS
ali IZS po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka kandidata
pozove, da se opredeli do tega, ali bo pisni del izpita opravljal
na podlagi ocenitve referenčnih del ali pa bo izdelal pisno nalogo, ki mu jo bo določil mentor.
22.b člen
(strokovni izpit v drugih primerih kvalifikacij,
pridobljenih v tretjih državah)
Če je kandidat kvalifikacije pridobil v tretjih državah, ZAPS
ali IZS v primeru manjkajočih vsebin, ki niso zajete v kandidatovih kvalifikacijah, kandidata lahko napoti na opravljanje
strokovnega izpita v skladu s tem pravilnikom.«.
8. člen
V 24. členu se črtajo tretji, četrti in peti odstavek.
9. člen
V 27. členu se povsod črta beseda »visoko« v različnih
sklonih.
10. člen
V 33. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Kandidat mora na dan prijave na izpit izpolnjevati
predpisane pogoje v skladu s tem pravilnikom.«.
11. člen
Za tretjim odstavkom 35. člena se dodata nova četrti in
peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Mentor lahko od kandidata zahteva, da nalogo dopolni oziroma zahteva dodatna pisna pojasnila o referenčnem
delu.
(5) Če kandidat naloge ne dopolni oziroma ne poda dodatnih pisnih pojasnil o referenčnem delu v roku, ki mu ga je
določil mentor, se šteje, da je od izpita odstopil, o čemur mu
pristojna služba zbornice po uradni dolžnosti izda sklep.«.
Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek.
12. člen
Za drugim odstavkom 39. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Kandidat mora pristopiti k opravljanju ustnega dela
izpita najkasneje v roku dveh let od prijave na izpit, sicer se
šteje, da je od izpita odstopil.«.
13. člen
Četrti odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Kandidat lahko opravlja popravni izpit večkrat, vendar
samo, če ga opravi najpozneje v treh letih od dneva, ko prvič
ni opravil izpita.«.
14. člen
48. člen se spremeni tako, da se glasi:
»48. člen
(višina stroškov izpita)
(1) Višina prijavnine za vse vrste izpita je 176,00 eurov.
(2) Višina izpitne pristojbine je:
– za opravljanje osnovnega izpita 440,00 eurov;
– za opravljanje dopolnilnega izpita 308,00 eurov;
– za opravljanje popravnega izpita 220,00 eurov.«.
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15. člen
49. člen se spremeni tako, da se glasi:
»49. člen
(možnost valorizacije)
Višina prijavnine in izpitne pristojbine se valorizira, ko
seštevek indeksov rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga objavlja organ, pristojen za državno statistiko, glede na zadnjo
določeno višino prijavnine in izpitne pristojbine preseže 5 %, in
sicer v višini seštevka rasti cen.«.
16. člen
52. člen se spremeni tako, da se glasi:
»52. člen
(knjiga izpitov)
(1) Za kandidate, ki so opravili izpit, zbornica vzpostavi,
vodi in vzdržuje knjigo izpitov. Knjiga izpitov se vzpostavi, vodi in
vzdržuje ločeno po posameznih področjih strokovnih izpitov.
(2) V knjigi izpitov morajo biti naslednji podatki:
1. zaporedna številka z označbo številke spisa, ki je bila
predana kandidatu,
2. ime in priimek ter podatki o identifikaciji kandidata, ki
je opravil izpit,
3. datum opravljenega izpita,
4. vrsta opravljenega strokovnega izpita,
5. registrska številka potrdila,
6. datum izdaje potrdila,
7. naslov izpitne naloge ter ime in priimek mentorja.
(3) Knjiga izpitov se vodi računalniško, in sicer v obliki
informatizirane baze podatkov.«.
17. člen
V 61.a členu se za besedilom »osem let ustreznih delovnih izkušenj« doda besedilo »po pridobljeni izobrazbi.«.
18. člen
V Prilogi 1 se v drugem delu v drugem razdelku točka 1.3
spremeni tako, da se glasi:
»1.3 za izdelovanje načrtov električnih in telekomunikacijskih inštalacij ter električne in telekomunikacijske
opreme:
1.3.1 Pojmi, pomeni in nameni:
– izdelovanja načrtov električnih in telekomunikacijskih
inštalacij ter električne in telekomunikacijske opreme ter njihove
vsebine;
– razvrščanja objektov glede na zahtevnost;
– izključevanja udeležencev pri graditvi objektov;
– vrste gradenj oziroma izvajanja električnih in telekomunikacijskih inštalacij ter električne in telekomunikacijske
opreme;
– vzdrževalnih del električnih in telekomunikacijskih inštalacij ter električne in telekomunikacijske opreme;
– gradbenih in drugih tehničnih predpisov s področja
električnih in telekomunikacijskih inštalacij ter električne in telekomunikacijske opreme;
– skladnosti objektov s prostorskimi akti;
– zanesljivosti električnih in telekomunikacijskih inštalacij
ter električne in telekomunikacijske opreme v stavbah in gradbenih inženirskih objektih;
– zagotavljanja neoviranega gibanja funkcionalno oviranih
oseb s pomočjo električnih instalacij in električne ter telekomunikacijske opreme;
– dolžnosti zagotavljanja bistvenih lastnosti objektov s pomočjo električnih in telekomunikacijskih inštalacij ter električne
in telekomunikacijske opreme;
1.3.2 Poznavanje:
– temeljnih zahtev tehničnega projektiranja s področja
izdelovanja načrtov električnih in telekomunikacijskih inštalacij
ter električne in telekomunikacijske opreme;
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– posebnih zahtev projektiranja iz prejšnje alinee;
– določanja območja za določitev strank v postopku izdaje
gradbenega dovoljenja;
– določanja pristojnih soglasodajalcev, ki so v zvezi z
elektrotehniko in telekomunikacijami;
– pridobivanja projektnih pogojev in soglasij, ki so v zvezi
z elektrotehniko in telekomunikacijami;
1.3.3 Vsebine in načini izdelovanja:
– idejne zasnove načrtov električnih in telekomunikacijskih inštalacij ter električne in telekomunikacijske opreme;
– idejnega projekta načrtov električnih in telekomunikacijskih inštalacij ter električne in telekomunikacijske opreme;
– projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja načrtov
električnih in telekomunikacijskih inštalacij ter električne in telekomunikacijske opreme;
– projekta za izvedbo načrtov električnih in telekomunikacijskih inštalacij ter električne in telekomunikacijske opreme;
– projekta izvedenih del s področja električnih in telekomunikacijskih inštalacij ter električne in telekomunikacijske
opreme;«.
Točka 2.3. se spremeni tako, da se glasi:
»2.3 s področja elektrotehnike in telekomunikacij – poznavanje:
– tehničnih predpisov in standardov, kalkulacij, norm dela,
enotnih opisov del, vrst gradbenih proizvodov in objektov ter z
njimi povezanega izpolnjevanja bistvenih zahtev in norm kakovosti, ki so v zvezi z elektrotehniko in telekomunikacijami;
– mehanizacije, opreme in postopkov pri gradnji objektov, organizacije gradbišča, varnostnega načrta, vzdrževanja
mehanizacije ter napeljav, naprav in opreme za tehnološke in
druge postopke, ki so v zvezi z elektrotehniko in telekomunikacijami, ter
– izvajanja pripravljalnih del na gradbiščih ter splošnih
gradbenih del, montaže in vgrajevanja strojnih, električnih in
telekomunikacijskih napeljav, naprav in opreme ter izvajanja
zaključnih gradbenih (obrtniških) del, ki so v zvezi z elektrotehniko in telekomunikacijami;«.
Točka 3.4. se spremeni tako, da se glasi:
»3.4 s področja elektroinštalacijskih in telekomunikacijskih del – poznavanje:
– tehničnih predpisov in standardov, kalkulacij, norm dela,
enotnih opisov del, vrst gradbenih proizvodov in objektov ter
z njimi povezanega izpolnjevanja bistvenih zahtev in norm
kakovosti, ki so v zvezi z elektroinštalacijskimi in telekomunikacijskimi deli;
– vzdrževanja mehanizacije ter napeljav, naprav in opreme za tehnološke in druge postopke, ki so v zvezi z elektroinštalacijskimi in telekomunikacijskimi deli,
– vodenja gradbenega dnevnika in knjige obračunskih
izmer in
– izvajanja pripravljalnih del na gradbiščih ter splošnih
gradbenih del, montaže in vgrajevanja strojnih, električnih in
telekomunikacijskih napeljav, naprav in opreme ter izvajanja
zaključnih gradbenih (obrtniških) del, ki so v zvezi z elektroinštalacijskimi in telekomunikacijskimi deli;«.
Točka 4.3. se spremeni tako, da se glasi:
»4.3 za revidiranje načrtov električnih in telekomunikacijskih inštalacij ter električne in telekomunikacijske opreme
poznavanje:
– metod in tehnik izdelovanja načrtov električnih in telekomunikacijskih inštalacij ter električne in telekomunikacijske
opreme;
– zakonov in podzakonskih predpisov, ki urejajo projektantske in inženirske storitve s področja električnih in telekomunikacijskih inštalacij ter električne in telekomunikacijske
opreme;
– slovenskih, evropskih in mednarodnih standardov s področja električnih in telekomunikacijskih inštalacij ter električne
in telekomunikacijske opreme;
– sodobnih metod projektiranja;
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– razvoja elektrotehnične in telekomunikacijske stroke;
– sodobnih tehnologij s področja elektrotehnike in telekomunikacij, ter izvajanja oziroma montaže električnih in telekomunikacijskih inštalacij ter električne in telekomunikacijske
opreme;
– gospodarnosti investicij;
– tuje literature s področja električnih in telekomunikacijskih inštalacij ter električne in telekomunikacijske opreme;
– možnosti aplikacije tujih dosežkov s področja elektrotehnike in telekomunikacij v Republiki Sloveniji;
– vplivov objektov na okolje;
– dolgoročno vzdrževanje objektov v povezavi z električnimi in telekomunikacijskimi inštalacijami ter električno in
telekomunikacijsko opremo;
– primerjalne metode med načrtovanimi rešitvami;«.
19. člen
(1) Izpiti, začeti do uveljavitve tega pravilnika, se končajo po določbah Pravilnika o strokovnih izpitih s področja
opravljanja inženirskih storitev (Uradni list RS, št. 124/03 in
56/05).
(2) Šteje se, da se je izpit iz prejšnjega odstavka začel, če
je kandidat vložil popolno prijavo na izpit v skladu s Pravilnikom
o strokovnih izpitih s področja opravljanja inženirskih storitev
(Uradni list RS, št. 124/03 in 56/05).
20. člen
Ročno vodena knjiga izpitov, vodena v skladu s Pravilnikom o strokovnih izpitih s področja opravljanja inženirskih storitev (Uradni list RS, št. 124/03 in 56/05), se z dnem uveljavitve
tega pravilnika zaključi in trajno hrani.
21. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-44/2011
Ljubljana, dne 27. septembra 2011
EVA 2011-2511-0044
dr. Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor

3300.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu
izračuna plačil na podlagi obvestila,
za uporabo radijskih frekvenc in za uporabo
elementov oštevilčenja

Na podlagi drugega odstavka 6. člena, drugega odstavka
56. člena in drugega odstavka 70. člena Zakona o elektronskih
komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 102/07 – ZDRad, 110/09 in 33/11) izdaja minister za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o načinu izračuna
plačil na podlagi obvestila, za uporabo radijskih
frekvenc in za uporabo elementov oštevilčenja
1. člen
V Pravilniku o načinu izračuna plačil na podlagi obvestila,
za uporabo radijskih frekvenc in za uporabo elementov oštevilčenja (Uradni list RS, št. 118/04, 90/05, 22/07, 46/10 in 35/11)
se v četrti alineji drugega odstavka 7. člena številka »400.000«
nadomesti s številko »800.000«.
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2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0075-1/2011-19
Ljubljana, dne 28. septembra 2011
EVA 2011-3211-0042
v funkciji ministra
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister

USTAVNO SODIŠČE
3301.

Številka:
Datum:

Odločba o odpravi 2. člena Odloka o določitvi
in spremembi imen in potekov cest in ulic
na območju Mestne občine Ljubljana

U-I-109/10-11
26. 9. 2011

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Lidije Drobnič, Ljubljana, in
drugih, ki jih zastopa Radovan Cerjak, odvetnik v Ljubljani, na
seji 26. septembra 2011

o d l o č i l o:
Člen 2 Odloka o določitvi in spremembi imen in potekov
cest in ulic na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 44/09) se odpravi.

Obrazložitev
A.
1. Pobudniki izpodbijajo 2. člen Odloka o določitvi in spremembi imen in potekov cest in ulic na območju Mestne občine
Ljubljana (v nadaljevanju: Odlok), ki ureja ime in potek Titove
ceste na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL).
Pobudnik Jernej Vrtovec utemeljuje svoj pravni interes z zatrjevanjem, da je živel v komunističnem režimu, v katerem naj bi bile
sistematično kršene človekove pravice in temeljne svoboščine.
Poimenovanje ulice po Josipu Brozu Titu naj bi zato posegalo
v njegovo pravico do osebnega dostojanstva. Pobudnica Lidija
Drobnič svoj pravni interes utemeljuje z navedbo, da je bila v letih
1949 in 1950 aretirana kot nasprotnica komunističnega režima
in da ji je bil zato leta 2000 z odločbo pristojnega organa priznan
status bivše politične zapornice. Kot žrtev bivšega totalitarnega
režima se pobudnica zaradi poimenovanja ulice po Josipu Brozu
Titu čuti ponovno kaznovana. Pobudnika Franci Slak in Ignac
Polajnar sta svetnika v Mestnem svetu MOL. Prepričana sta, da je
2. člen Odloka protiustaven, pravni interes za njegovo izpodbijanje
pa utemeljujeta s tem, da sta kot mestna svetnika dolžna ravnati
v skladu z Ustavo.
2. Protiustavnost izpodbijane določbe Odloka pobudniki utemeljujejo z istimi razlogi. Navajajo, da je s poimenovanjem ceste
po Josipu Brozu Titu, ki po njihovem mnenju pooseblja nekdanji
komunistični režim v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji
(v nadaljevanju: SFRJ), žrtvam tega režima, kot tudi drugim, ki
so živeli v tem režimu, kršena pravica do osebnega dostojanstva
iz 34. člena Ustave. Z 2. členom Odloka je po njihovem mnenju
kršen tudi 63. člen Ustave, ki prepoveduje spodbujanje k neenakopravnosti in nestrpnosti ter spodbujanje k nasilju in vojni. Ta
določba Ustave naj bi varovala ustavno zajamčene kategorije
enakosti, človekovega dostojanstva in demokratične pravne države. Te vrednote pa naj bi bile popolno nasprotje vrednot, ki so jih
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gojili v totalitarnih režimih, kakršen je bil tudi komunistični režim v
nekdanji SFRJ. Predsednik SFRJ in voditelj jugoslovanskih komunistov, Josip Broz Tito, naj bi komunistični režim osebno nadzoroval in diktiral njegov razvoj. Pobudniki so prepričani, da je bil Josip
Broz Tito, kljub nekaterim pozitivnim delom, zgodovinsko gledano
negativna oseba, nedemokrat in diktator. Človekove pravice in temeljne svoboščine so bile zanj le mrtva črka na papirju. V zavesti
mnogih prebivalcev Slovenije naj bi še danes povzročal strah in
temačen spomin na pobite ljudi v času komunističnega režima.
Poimenovanje ceste po njem zato po mnenju pobudnikov pomeni
svojevrstno spodbujanje k sovraštvu in nasilju. Poimenovanje
ceste po Josipu Brozu Titu pobudniki primerjajo s poimenovanjem
ceste po Adolfu Hitlerju, Benitu Mussoliniju ali Josifu Visarijonoviču
Stalinu. Vsako tako poimenovanje lahko krši osebno dostojanstvo
posameznikov in spodbuja k neenakopravnosti, nestrpnosti in
nasilju. Izpodbijani Odlok naj bi tako ponovno ponižal ljudi, ki so bili
v komunističnem režimu neupravičeno potisnjeni na družbeni rob
zaradi svoje politične opredeljenosti ter zavezanosti demokraciji
in človekovim pravicam. V zvezi s tem pobudniki opozarjajo na
Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91 – v nadaljevanju: TUL), v
preambuli katere je med drugim zapisano, da SFRJ ni delovala kot
pravno urejena država in da so se v njej hudo kršile človekove pravice. Prav tako opozarjajo na Resolucijo Evropskega parlamenta
z dne 2. aprila 2009 o evropski zavesti in totalitarizmu (UL C 137
E, 27. 5. 2010, str. 25), v kateri je Evropski parlament obsodil vse
zločine proti človeštvu in množične kršitve človekovih pravic, ki so
jih zgrešili vsi totalitarni in avtoritarni režimi.
3. Nasprotna udeleženka – MOL, ki jo zastopa župan Zoran
Janković, – v odgovoru na pobudo navaja, da pobudniki ne izkazujejo pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti
in zakonitosti Odloka. Pravni interes naj bi imeli le posamezniki,
na katere se nanaša 3. člen Zakona o določanju območij ter o
imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS,
št. 25/08 – v nadaljevanju: ZDOIONUS). MOL nasprotuje očitkom,
da je izpodbijani Odlok v neskladju s 34. in 63. členom Ustave.
Navaja, da je sporno cesto poimenovala po zgodovinski osebnosti, ki je pomembno zaznamovala čas med drugo svetovno
vojno in desetletja po njej. Josip Broz Tito naj bi bil pomembna
zgodovinska osebnost za Slovence, saj je bil vrhovni komandant
partizanske vojske, ki je leta 1945 osvobodila ozemlje današnje
države Slovenije izpod fašistične okupacije. O njegovi siceršnji
veliki zgodovinski vlogi pa pričajo tudi številna odlikovanja in priznanja, ki jih je Josip Broz Tito prejel od drugih držav, kakor tudi
dejstvo, da so mnoga mesta po svetu po njem poimenovala ulico
ali trg. Nasprotna udeleženka še dodaja, da so razprave o poimenovanju cest lahko stvar demokratičnega dialoga, da pa je končna
odločitev demokratična pravica večine v mestnem svetu.
B. – I.
4. Izpodbijani 2. člen Odloka je predpis (splošni pravni
akt), ki v skladu z ZDOIONUS določa, da se v Ljubljani del
obstoječe Štajerske ceste in del na novo projektirane ceste
poimenuje Titova cesta ter se določi njen potek.1 Za konkretizacijo te določbe, torej za začetek učinkovanja poimenovanja
Izpodbijana določba Odloka se glasi:
»Na območju Mestne občine Ljubljana se v naselju Ljubljana:
– spremeni ime naslednje ceste:
Del Štajerske ceste na delu severne vpadnice od krožišča
na severni obvoznici pri Tomačevem do križišča z Zasavsko in
Dunajsko cesto se preimenuje v Titovo cesto.
– na novo poimenuje naslednjo cesto:
Del projektirane »nove Tomačevske ceste« od krožišča pri
Plečnikovih Žalah do križišča s Kranjčevo ulico in v podaljšku
novo načrtovane severne vpadnice severno in severovzhodno
do krožišča na severni obvoznici pri Tomačevem se poimenuje v
Titovo cesto.
– določi in spremeni potek naslednje ceste:
Novo poimenovana Titova cesta poteka od krožišča pri Plečnikovih Žalah severno in severovzhodno po trasi novo načrtovane
severne vpadnice proti in preko tomačevskega krožišča do križišča
z Zasavsko in Dunajsko cesto.
Štajerska cesta spremeni potek ceste tako, da poteka od
križišča Zasavske in Dunajske ceste do občinske meje z Občino
Trzin.«
1
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Titove ceste, ZDOIONUS oziroma Odlok ne predvidevata izdaje
nobenih nadaljnjih upravnih odločb ali drugih posamičnih aktov,
ki bi bili potrebni za njeno izvrševanje. Poimenovanje ulic in cest
z odlokom lokalne skupnosti učinkuje neposredno, in sicer tako
v razmerju do državnih in drugih organov, ki so to novo dejstvo
dolžni upoštevati po uradni dolžnosti (npr. pri raznih javnih evidencah in registrih), kot tudi v razmerju do posameznikov in drugih
pravnih subjektov pri njihovem vsakdanjem življenju in poslovanju. Poimenovanje javnih prostorov ne zadeva zgolj prebivalcev
na teh območjih, temveč pravno učinkuje nasproti vsem, ki se s
takšnim poimenovanjem srečujejo oziroma ga zaznavajo. Takšna
poimenovanja imajo poudarjen simbolni pomen, ki prav tako zadeva vsakogar. Poimenovanje Titove ceste ima tako učinke erga
omnes, ki so nastopili neposredno na podlagi Odloka z dnevom
njegove uveljavitve.2 V obravnavani zadevi se poleg tega postavljajo vprašanja, ki se nanašajo na človekovo dostojanstvo kot
temeljno vrednostno in pravno izhodišče slovenske demokracije.
Gre za najbolj elementarna vprašanja o odnosu države oziroma
oblasti do posameznika, o položaju in pomenu človeka in človečnosti v državi ter nasploh o temeljnem namenu svobodne in demokratične države. V obravnavani zadevi pravni interes nedvomno
izkazuje pobudnica Lidija Drobnič, ki ji je bil s sklepom Komisije
Vlade Republike Slovenije za izvajanje Zakona o popravi krivic
z dne 17. 10. 2000, izdanim na podlagi Zakona o popravi krivic
(Uradni list RS, št. 59/96 – ZPKri), priznan status bivše politične
zapornice. Ustavnemu sodišču se zato ni bilo treba opredeliti do
pravnega interesa drugih pobudnikov.
5. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in glede na izpolnjene
pogoje iz četrtega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju: ZUstS) nadaljevalo odločanje o stvari sami.
B. – II.
6. Spoštovanje človekovega dostojanstva (human dignity,
Menschenwürde) je pravno-etični temelj sodobnih držav, ki
temeljijo na konceptu ustavne demokracije, tj. na predpostavki,
da mora biti oblast omejena z nekaterimi temeljnimi pravicami
in svoboščinami, ki človeku pripadajo zaradi njegove lastne
vrednosti. Zavedanje, da je človekovo dostojanstvo najvišja
etična vrednota in da mora biti spoštovanje človekovega dostojanstva merilo in omejitev za delovanje državne oblasti, se je
zlagoma krepilo skozi stoletja.3 Prvo uveljavitev kot univerzalna
vrednota, ki pripada vsem ljudem, je človekovo dostojanstvo
na ustavni ravni doživelo proti koncu 18. stoletja, s sprejetjem
ključnih ustavnih dokumentov v obdobju nastajanja neodvisnih
Združenih držav Amerike in francoske revolucije.4 Po določenih
2 Pri tem ni pomembno, da ZDOIONUS in Odlok po uveljavitvi
poimenovanja predvidevata še določena materialna dejanja – Geodetska uprava Republike Slovenije mora evidentirati spremembo
v registru prostorskih enot, cesto je treba označiti z napisno tablo,
na kateri je ime ceste, morebitnim stavbam ob cesti pa je treba
določiti hišne številke (VI. in VII. poglavje ZDOIONUS, 5. člen
Odloka). Na neposredni učinek odloka, s katerim se preimenuje
ali na novo poimenuje ulica ali cesta, tudi ne vpliva dejstvo, da
morajo fizične osebe, ki tam prebivajo, oziroma pravne osebe, ki
imajo tam svoj sedež, zaradi tega v ustreznih postopkih zamenjati
ali kako drugače uskladiti svoje osebne dokumente oziroma listine
v zvezi s poslovanjem.
3 Med prelomnimi zgodovinskimi dokumenti ni mogoče mimo
nekaterih ključnih angleških aktov, kot so Velika listina svoboščin iz
leta 1215, Habeas Corpus Act iz leta 1679 in Listina pravic iz leta
1689. Začetke moderne zasnove človekovih pravic pa je mogoče
zaslediti v razsvetljenski pravno-filozofski misli mnogih avtorjev
17. in 18. stoletja.
4 Kot prvo opredelitev univerzalnih človekovih pravic v pozitivnem ustavnem pravu je mogoče šteti Virginijsko deklaracijo
o pravicah iz leta 1776. Tej so sledile Deklaracija o neodvisnosti
ZDA (1776), ustava ZDA (1787) – istega leta je bila sprejeta
tudi Listina pravic k ameriški ustavi – in francoska Deklaracija o
pravicah človeka in državljana iz leta 1789. Več o zgodovinskem
razvoju temeljnih pravic glej L. Pitamic, Država, Cankarjeva založba, Ljubljana 1996, str. 188–207, in V. Simič, Temeljne pravice kot
pravnocivilizacijska dediščina, v: M. Pavčnik, A. Polajnar-Pavčnik,
D. Wedam-Lukić (ur.), Temeljne pravice, Cankarjeva založba, Ljubljana 1997, str. 21–51.
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zastojih pri razvoju človekovih pravic v kontinentalni Evropi
19. stoletja in začetka 20. stoletja se je po drugi svetovni vojni
načelo spoštovanja človekovega dostojanstva razvilo kot posebno univerzalno načelo, najprej v nekaterih najpomembnejših mednarodnih aktih, nato pa še kot temeljno ustavno načelo
v ustavah novih demokracij, ki so s kodifikacijo človekovih
pravic postavile človeka v središče ustavne ureditve.5 Tako
na primer Ustanovna listina Združenih narodov iz leta 1945 v
preambuli poudarja, da to ustanovno listino sprejemajo ljudstva
združenih narodov, ki so odločena, da znova potrdijo »vero v
temeljne človekove pravice, v dostojanstvo in vrednost človeške osebnosti«. Temu je sledila Splošna deklaracija človekovih
pravic iz leta 1948, ki v preambuli začenja s poudarkom, da
»pomeni priznanje prirojenega človeškega dostojanstva vseh
članov človeške družbe in njihovih enakih in neodtujljivih pravic
temelj svobode, pravičnosti in miru na svetu«, v normativnem
delu pa že v 1. členu določa, da se »vsi ljudje rodijo svobodni in
imajo enako dostojanstvo in enake pravice«. Tudi Mednarodni
pakt o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966 (veljati
je začel 23. marca 1976) v preambuli poudarja, da pomeni
»priznanje dostojanstva, ki je prirojeno vsem članom človeške
družine, ter priznanje njihovih enakih in neodtujljivih pravic,
temelj svobode, pravičnosti in miru na svetu« in da izvirajo
pravice iz tega pakta »iz dostojanstva, ki je prirojeno človekovi
osebnosti«. Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju: EKČP) sicer ne omenja izrecno človekovega dostojanstva,
vendar pa države pogodbenice v preambuli izražajo »globoko
vero v temeljne svoboščine, na katerih temeljita pravičnost in
mir v svetu«, in navdih za sprejetje konvencije iščejo v »skupni
dediščini idealov in političnega izročila o spoštovanju svobode
in vladavine prava«. Skladno s tem duhom privrženosti človekovim pravicam je tudi Evropsko sodišče za človekove pravice
(v nadaljevanju: ESČP) v svojih sodbah jasno potrdilo, da je
bistvo EKČP v spoštovanju človekovega dostojanstva.6 Tudi
Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, ki je z uveljavitvijo
Lizbonske pogodbe postala zavezujoč del prava Evropske
unije,7 v preambuli navaja, da »Unija, ki se zaveda svoje duhovne in moralne dediščine, temelji na nedeljivih in univerzalnih
vrednotah človekovega dostojanstva, svobode, enakopravnosti
in solidarnosti; temelji na načelu demokracije in na načelu pravne države. Posameznika postavlja v središče svojih dejavnosti
z vzpostavitvijo državljanstva Unije in oblikovanjem območja
svobode, varnosti in pravice.« Listina varuje človekovo dostojanstvo tudi kot posebno človekovo pravico, saj že v 1. členu
določa, da je človekovo dostojanstvo nedotakljivo ter da ga je
treba spoštovati in varovati.
7. Človekovo dostojanstvo je tudi v središču ustavnega
reda Republike Slovenije. Njegov etični in ustavnopravni pomen izhaja že iz TUL, ki ni samo ustavnopravni temelj slovenske državnosti, temveč so v njej začrtana nekatera načela, ki
izražajo temeljno (ustavno)pravno kakovost nove samostojne
in neodvisne države. V svoji preambuli je TUL najprej razglasila
dejstvo, da SFRJ ni delovala kot pravno urejena država in da so
se v njej hudo kršile človekove pravice, nato pa je kot nasprotje temu v III. razdelku poudarila, da bo Republika Slovenija
5 Tako Jens Meyer-Ladewig (Menschenwürde und Europäische Menschenrechtskonvention, Neue Juristische Wochenschrift,
let. 57, št. 14 (2004), str. 982) za Zvezno republiko Nemčijo pravi,
da je bilo človekovo dostojanstvo »simbolna formula nove demokracije«. Člen 1 nemške zvezne ustave (temeljnega zakona)
namreč določa, da je človekovo dostojanstvo nedotakljivo ter da je
njegovo spoštovanje in varstvo obveznost vse državne oblasti.
6 Glej npr. 65. točko obrazložitve sodbe v zadevi Pretty proti
Združenemu kraljestvu z dne 29. 7. 2002.
7 Na Listino Evropske unije o temeljnih pravicah se Lizbonska
pogodba sklicuje v prvem odstavku 6. člena Pogodbe o Evropski
uniji, katerega prvi stavek se glasi: »Unija priznava pravice, svoboščine in načela iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah z dne
7. decembra 2000, prilagojene 12. decembra 2007 v Strasbourgu,
ki ima enako pravno veljavnost kot Pogodbi.«
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zagotavljala varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin
vsem osebam na njenem ozemlju, ne glede na njihovo narodno
pripadnost, brez sleherne diskriminacije, skladno z Ustavo in z
veljavnimi mednarodnimi pogodbami. Ta nova ustavnopravna
kakovost nove države je še bolj jasno izražena v Deklaraciji ob
neodvisnosti (Uradni list RS, št. 1/91), ki je bila sprejeta hkrati s
TUL (25. junija 1991) in v kateri je takratna Skupščina Republike Slovenije poudarila zavezanost Slovenije k spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter njeno usmerjenost k
vstopu v mednarodne organizacije, ki temeljijo na spoštovanju
človekovega dostojanstva in ki v svojih aktih določajo temeljne
mednarodnopravne standarde varstva človekovih pravic. S
sprejetjem teh osamosvojitvenih dokumentov torej ni prišlo
samo do prekinitve državnopravne povezave med Republiko
Slovenijo in SFRJ, temveč je šlo za prelom s temeljnim vrednostnim konceptom ustavne ureditve.
8. Drugače kot nekdanja SFRJ je Republika Slovenija
pravna država, katere ustavna ureditev že na podlagi temeljnih
ustavnih dokumentov izhaja iz načela spoštovanja človekovih
pravic in temeljnih svoboščin. Iz TUL, preambule Ustave in iz
številnih ustavnih določb izhaja, da je človekovo dostojanstvo
temeljna vrednota, ki prežema ves pravni red in ima zato tudi
objektivni pomen pri delovanju oblasti tako v konkretnih postopkih kot tudi pri sprejemanju predpisov. Po vsebini gre pri
človekovem dostojanstvu za predpostavko, da ima vsak človek
enako in absolutno notranjo vrednost, ki mu pripada prav zato,
ker je človek. Spoštovanje človekovega dostojanstva zato pomeni varstvo osebne vrednosti posameznika pred neupravičenimi posegi in zahtevami države in družbe.
9. Kot temeljna vrednota ima človekovo dostojanstvo
normativni izraz v številnih določbah Ustave, zlasti je konkretizirano prek določb, ki zagotavljajo posamezne človekove
pravice in temeljne svoboščine; te so namenjene prav varstvu
različnih vidikov človekovega dostojanstva.8 Med njimi je mogoče izpostaviti nekatere, ki so še posebej poudarjeno povezane
s človekom kot osebo, ki ima svojo lastno absolutno notranjo
vrednost: prepoved diskriminacije (prvi odstavek 14. člena), nedotakljivost človekovega življenja (17. člen), prepoved mučenja
(18. člen), varstvo osebne svobode (19. člen), varstvo človekove osebnosti in dostojanstva v pravnih postopkih (21. člen),
pravna jamstva v kazenskem postopku (29. člen), pravica do
osebnega dostojanstva in varnosti (34. člen), svoboda izražanja (39. člen) in svoboda vesti (41. člen).9
10. Kot posebno ustavnopravno načelo pa je načelo spoštovanja človekovega dostojanstva neposredno utemeljeno že
v 1. členu Ustave, ki Slovenijo opredeljuje kot demokratično
republiko. Načelo demokratičnosti (s katerim so najtesneje
povezana tudi druga ustavna načela, kot so načela pravne
države iz 2. člena Ustave in načelo delitve oblasti iz drugega
stavka drugega odstavka 3. člena Ustave10) po svoji vsebini in
pomenu presega opredelitev državne ureditve kot zgolj formalne demokracije, v kateri se zakoni in drugi predpisi sprejemajo
po večinskem pravilu. Nasprotno, načelo demokratičnosti vse8 Prav zaradi tega se v ustavnopravni teoriji človekovo dostojanstvo opredeljuje kot izvor človekovih pravic in kot predpogoj za
spoštovanje drugih človekovih pravic; glej npr. L. Šturm v: L. Šturm
(ur.), Komentar Ustave Republike Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije, Ljubljana 2002, str. 362.
9 Ustavnopravni pomen človekovega dostojanstva je jasno
razviden tudi iz 3.a člena Ustave, ki določa, da se lahko izvrševanje dela suverenosti prenese le na mednarodne organizacije, ki
temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
demokracije in načel pravne države (enako velja za vstopanje
v obrambne zveze). Ratifikacija Lizbonske pogodbe in podpora
Slovenije prevzemu Listine Evropske unije o temeljnih pravicah
v zavezujoče evropsko pravo je prav tako poudarila zavezanost
Republike Slovenije k spoštovanju človekovega dostojanstva.
10 Glede načela delitve oblasti je Ustavno sodišče že v odločbi št. U-I-158/94 z dne 9. 3. 1995 (Uradni list RS, št. 18/95, in
OdlUS IV, 20) poudarilo, da je njegova vloga med drugim, da varuje
in zagotavlja svobodo posameznika.
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binsko opredeljuje Republiko Slovenijo kot ustavno demokracijo, torej kot državo, v kateri je ravnanje oblastnih organov
pravno omejeno z ustavnimi načeli ter človekovimi pravicami
in temeljnimi svoboščinami, in to prav zato, ker sta človek in
njegovo dostojanstvo v središču njenega obstoja in delovanja.
V ustavni demokraciji je človek subjekt in ne objekt oblastnega
delovanja, njegova (samo)uresničitev kot človeka pa je temeljni
namen demokratične ureditve. Resnično demokratična je samo
takšna državna ureditev, v kateri je spoštovanje človekovega
dostojanstva temeljno vodilo delovanja države. V vsebinski demokraciji, ki temelji na spoštovanju človekovega dostojanstva
slehernika, zato ni mogoče reči, kot to zmotno meni nasprotna
udeleženka, da sprejemanje predpisov v predstavniških telesih
na državni oziroma lokalni ravni pomeni izvrševanje »demokratične pravice večine« izvoljenih članov predstavniškega telesa.
Načelo demokratičnosti iz 1. člena Ustave sicer predpostavlja
svobodne in periodične volitve v predstavniške organe, vendar
pa s tem ne podeljuje pravic izvoljeni večini, temveč nalaga
dolžnost vsem oblastnim organom – na prvem mestu tistim,
ki sprejemajo splošne pravne akte, – da pri izvrševanju svojih
ustavnih in zakonskih pristojnosti spoštujejo meje, ki izhajajo
iz ustavnega reda, katerega osrednje načelo je prav načelo
spoštovanja človekovega dostojanstva.
11. Kljub opisani ustavni ureditvi trdna in celovita a priori
opredelitev človekovega dostojanstva ni mogoča, saj ga poleg
ustavnopravnih in mednarodnopravnih standardov napolnjujejo tudi zgodovinske in etične vsebine, ki se s časom razvijajo in dograjujejo. Vsebinska odprtost tega načela (kot tudi
posameznih človekovih pravic in svoboščin) zato pomeni, da
se posamezni vidiki človekovega dostojanstva uresničujejo v
konkretnih pravnih postopkih, pri čemer imajo pri ugotavljanju
morebitnih kršitev ključno vlogo sodišča in Ustavno sodišče.
Z odločitvami sodišč in Ustavnega sodišča se ob upoštevanju
konkretnih okoliščin posameznih primerov oblikujejo meje dopustnemu ravnanju oblastnih organov. Na ta način abstraktna,
a temeljna ustavna vrednota postaja živo pravo.
12. V obravnavani zadevi se postavlja vprašanje, ali je
2. člen Odloka, ki v Ljubljani ponovno uvaja Titovo cesto,11 v
neskladju z načelom spoštovanja človekovega dostojanstva.
Pri tem Ustavno sodišče poudarja, da namen tega postopka
ni presoja osebnosti in konkretnih ravnanj Josipa Broza Tita,
kakor tudi ne zgodovinska presoja dejstev in okoliščin. Ustavno
sodišče je varuh Ustave in s tem varuh vrednot, na katerih ta
temelji. Njegova naloga je, da upoštevajoč veljavni ustavni
red ugotovi ustavnopravno pomembne okoliščine in na njihovi
podlagi odloči o ustavnosti izpodbijanega predpisa.
13. V obravnavanem primeru je ustavnopravno upoštevna
simbolna razsežnost 2. člena Odloka. Pri presoji ustavnosti
predpisov lokalnih skupnosti, s katerimi se poimenujejo ulice,
ceste, trgi, parki ali drugi javni prostori, namreč ni mogoče
upoštevati samo praktičnih (informativnih) namenov takega
poimenovanja (npr. lažja orientacija v prostoru, večja preglednost in dostopnost do podatkov v javnih evidencah in registrih,
izkazovanje osebnega prebivališča ali kraja poslovanja ipd.).
Pri poimenovanju javnih prostorov je resda v ospredju javni interes, da se zagotovi lažje vsakodnevno delovanje v zasebnem
ali javnem življenju. Vendar ne gre prezreti, da imajo takšna poimenovanja tudi jasno razviden simbolni pomen in zato izražajo
obliko simbolnega ravnanja javne oblasti. Poimenovanje javnih
prostorov vselej poudarja pomen pomembnih zgodovinskih
dogodkov ali zgodovinskih osebnosti,12 s tem pa neizbežno
11 Dne 8. 10. 1991 je takratna Skupščina mesta Ljubljane
preimenovala Titovo cesto po odsekih v Dunajsko cesto, Štajersko
cesto in Slovensko cesto (2. in 3. člen Odloka o določitvi, spremembi in ukinitvi imen oziroma potekov cest, ulic in trga na območju
mesta Ljubljana, Uradni list RS, št. 21/91).
12 Drugi odstavek 20. člena ZDOIONUS določa, da se ime
ulice določi po zemljepisnem imenu, imenu dogodka ali datumu,
povezanem z zgodovino, ali po osebi, ki je bistveno prispevala k
razvoju naselja ali je pomembna v širšem družbenem okolju ali po
kulturnem izročilu.
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tudi poudarjanje oziroma izpostavljanje družbenih vrednot, ki
te dogodke ali osebe zaznamujejo. Ker je poimenovanje javnih prostorov oblastno dejanje, to pomeni, da daje oblast tem
vrednotam priznanje, jih podpira ali se z njimi poistoveti.13
Poimenovanje javnih prostorov po določenih posameznikih
tako nedvomno izraža javno priznanje za njihovo delo, zasluge
oziroma vrednote, za katere so se zavzemali. Zaradi simbolne
izrazne moči lahko takšna poimenovanja prispevajo tudi k širjenju in krepitvi določenih stališč, idej in vrednot.
14. O protiustavnosti predpisa ali drugega oblastnega ravnanja, ki ima simbolni pomen, je mogoče govoriti takrat, kadar
ta simbol z avtoriteto oblasti izraža vrednote, ki so nezdružljive
s temeljnimi ustavnimi vrednotami, kot so človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija in vladavina prava. Oblastnega delovanja državnih in občinskih organov, ki ima simbolni pomen,
namreč ni mogoče enačiti z izražanjem različnih mnenj in prepričanj posameznikov ali skupin; njihova pravica do izražanja
mnenj in stališč, ki so lahko celo nasprotna temeljnim ustavnim
vrednotam, je v okviru svobodne in pluralne družbe utemeljena
v ustavnih določbah o svobodi vesti in svobodi izražanja. Nasprotno pri oblastnih organih pri izražanju določenih vrednot
ne gre za svobodo izražanja, kajti ta človekova pravica lahko
pripada po naravi stvari samo posameznikom in združenjem,
ne pa oblasti. Oblast mora vedno ravnati v javnem interesu, pri
tem pa mora spoštovati ustavne omejitve, ki izhajajo iz ustavnih
načel ter iz človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ker izražanje vrednot, ki so nasprotne temeljnim ustavnim vrednotam,
ne more biti v javnem interesu, presoja ustavnosti oblastnega
ravnanja ni podvržena načelu sorazmernosti (tj. tehtanju med
javnim interesom in prizadetimi ustavnimi vrednotami), temveč
je takšno ravnanje samo po sebi protiustavno. Z ustavnopravnega vidika je tako povsem nekaj drugega, če določene protiustavne vrednote zagovarja in podpira posameznik v okviru
svojega osebnega prepričanja, kot če se s temi vrednotami
prek simbolov poistoveti oblast.14
15. Simbolna razsežnost Titove ceste je neločljivo povezana s simbolnim pomenom imena Josipa Broza Tita, jugoslovanskega maršala in kasnejšega dosmrtnega predsednika SFRJ. Ime Tito ne simbolizira zgolj osvoboditve ozemlja
današnje države Slovenije izpod fašistične okupacije v drugi
svetovni vojni, kot to zatrjuje nasprotna udeleženka, temveč
simbolizira tudi povojni totalitarni komunistični režim, ki so ga
zaznamovale obsežne in grobe kršitve človekovih pravic in
temeljnih svoboščin, zlasti v desetletju neposredno po drugi
svetovni vojni. Zgodovinska dejstva, zabeležena v številnih dokumentih, listinah in strokovnih zgodovinskih delih, pričajo tudi
o izvensodnih povojnih pobojih, političnih kazenskih procesih,15
eksekucijah prebežnikov na državni meji ter o zlorabah oblasti za ohranjanje enostrankarskega sistema in preprečevanje
demokracije. Dejstvo, da je bil Josip Broz Tito vodja nekdanje
države, pomeni, da prav njegovo ime v največji meri simbolizira
nekdanji totalitarni režim. Titovega simbolnega pomena ni mogoče razcepiti in upoštevati le pomena ravnanj, ki jih nasprotna
udeleženka pripisuje njegovi zgodovinski vlogi in osebnosti.
Ponovno uvedbo poimenovanja ceste po Josipu Brozu Titu kot
simbolu jugoslovanskega komunističnega režima je mogoče
13 To potrjujejo številne zgodovinske izkušnje. V času pomembnih družbenih sprememb, tuje okupacije ali sprememb državne ureditve so se poimenovanja ulic, cest, trgov in drugih javnih
prostorov praviloma obsežno spreminjala, kar je bilo nedvomno
neposredna posledica spremembe vrednot, ki so bile s temi poimenovanji izražene in za katere se je vsakokratna oblast zavzemala.
14 Prim. s sodbo ESČP v zadevi Vajnai proti Madžarski z dne
8. oktobra 2008, v kateri je ESČP presodilo, da je prepoved nošenja rdeče zvezde nedovoljen poseg v 10. člen EKČP, ki zagotavlja
svobodo izražanja. V sodbi je ESČP poudarilo, da je pomembna
razlika, če rdečo zvezdo nosi posameznik pri uresničevanju političnega govora oziroma če se s takim simbolom poistoveti nosilec
oblasti v okviru izvrševanja oblasti (48. in 49. točka obrazložitve).
15 O tem Ustavno sodišče že v odločbi št. U-I-247/96 z dne
22. 10. 1998 (Uradni list RS, št. 76/98, in OdlUS VII, 195).
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razumeti kot podporo ne le njemu kot zgodovinski osebnosti
oziroma njegovim posameznim dejanjem, temveč kot podporo
celotnemu zgodovinskemu obdobju njegove vladavine in tej
vladavini kot taki. Zato ni pomembno, kaj so mestne oblasti
želele doseči z uvedbo Titove ceste oziroma katere cilje so
zasledovale, pomembno je, da je izpodbijani Odlok mogoče
objektivno razumeti kot priznanje nekdanjemu nedemokratičnemu režimu.
16. Oblastno izražanje priznanja totalitarnim režimom, ki
so v 20. stoletju pretresali Evropo in vodili k milijonom žrtvam
in sistematičnim kršitvam človekovih pravic, je v nasprotju z
zavzemanjem za spoštovanje človekovega dostojanstva, človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter drugih vrednot, ki
jih delijo sodobne evropske ustavne demokracije. V preteklih
letih so tudi različne evropske institucije sprejele dokumente,
ki obsojajo totalitarne režime, kot so nacizem, fašizem in komunizem. Omeniti je treba Resolucijo št. 1481 Parlamentarne
skupščine Sveta Evrope z dne 25. januarja 2006 o potrebi
po mednarodni obsodbi zločinov totalitarnih komunističnih režimov in Resolucijo Evropskega parlamenta z dne 2. aprila
2009 o evropski zavesti in totalitarizmu. V teh resolucijah je
poudarek predvsem na spominu in izkazovanju spoštovanja
konkretnim usodam posameznikov, ki so v totalitarnih režimih,
kamor sodi tudi komunistični režim pod vodstvom Josipa Broza
Tita, na lastni koži izkusili kršitve človekovih pravic v kazenskih
ali drugih postopkih oziroma sta jim bili zaradi protipravnega
trpljenja bližnjih povzročeni huda žalost in bolečina. Žrtvam
vseh totalitarizmov morajo oblastni organi na vseh ravneh
izkazovati, če že ne aktivno sočutje, razumevanje in priznanje
za njihovo trpljenje, pa vsaj pasivno spoštovanje z opustitvijo
ravnanj, ki so nezdružljiva s temeljnimi ustavnimi vrednotami
in za katera je mogoče vnaprej predvidevati in pričakovati, da
bodo povzročila novo prizadetost. Tudi Državni zbor Republike
Slovenije je v Deklaraciji o seznanitvi z Resolucijo Evropskega
parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu z dne 2. aprila
2009 (Uradni list RS, št. 84/09 – DeReEPEZT) med drugim
zapisal, da s sprejetjem te deklaracije izraža »spoštovanje do
vseh žrtev totalitarnih režimov« ter da si bo »prizadeval, da
se tragična dejanja in delitve med 2. svetovno vojno in v času
enopartijskega socialističnega sistema po njej ter njihove posledice pomnijo kot zgodovinska dejstva, ki naj ne povzročajo
novih delitev, nasprotovanj in sovraštev.«
17. Nezdružljivost nekdanjega komunističnega režima z
evropskimi standardi varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin, katerim je zavezana tudi Republika Slovenija, je večkrat
ugotovilo tudi Ustavno sodišče. Tako je v odločbi št. U-I-69/92
z dne 10. 12. 1992 (Uradni list RS, št. 61/92, in OdlUS I, 102)
presodilo, da je šlo v prejšnjem sistemu za »državo, katere
tedanja oblast je po končani vojni izvedla množične poboje
bivših vojaških in takratnih političnih nasprotnikov, pravno nesprejemljive kazenske procese s smrtnimi kaznimi, nezakonite
zaplembe premoženja, onemogočanje in likvidacijo političnih
strank v nasprotju z lastnim pravnim redom itd., s čimer je
povzročila pri prizadetih utemeljen strah za življenje v primeru
bivanja v taki državi.« V enakem duhu je v odločbi št. U-I158/94 z dne 9. 3. 1995 zapisalo, da »bivši jugoslovanski in
v njegovem okviru slovenski ustavni in državno-institucionalni
sistem v nasprotju z […] izročilom evropske pravne civilizacije
ni postavljal v ospredje človekovih pravic in ni izoblikoval jasnih
pravnih omejitev državni oblasti in njenemu nasilju. Zato je odpiral možnosti za arbitrarno oblast, njegova ustava pa ni bila v
celoti pravni dokument v pomenu sodobne evropske pravne civilizacije.« Razliko med prejšnjim totalitarnim režimom in novim
sistemom, ki temelji na varstvu individualnih človekovih pravic
kakor tudi na svobodnih demokratičnih volitvah, je Ustavno
sodišče poudarilo v odločbi št. Up-301/96 z dne 15. 1. 1998
(Uradni list RS, št. 13/98, in OdlUS VII, 98): »Zaradi bridkih
zgodovinskih izkušenj slovenske družbe iz obdobja bivšega
komunističnega totalitarnega sistema je v zgodovinsko poslanstvo slovenske ustave vgrajen tudi njen temeljni cilj, preprečiti
vsakršen poskus ponovne vzpostavitve totalitarnega sistema.«
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Omeniti je treba še odločbo št. U-I-248/96 z dne 30. 9. 1998
(Uradni list RS, št. 76/98, in OdlUS VII, 176), v kateri je Ustavno
sodišče poudarilo, da je o svobodni demokratični družbi mogoče govoriti le v ureditvi, »ki ob izključitvi vsakršnega nasilja in
samovolje predstavlja družbeni red pravne države na podlagi
samoodločbe ljudstva glede na voljo večine ter svobodo in
enakost. K temeljnim načelom takega reda je treba šteti vsaj
še naslednje ključne predpostavke: spoštovanje človekovih
pravic, določenih v Ustavi, pravico posameznika do življenja,
nedotakljivost osebnostnih pravic, suverenost ljudstva, delitev
oblasti, odgovornost vlade in zakonitost delovanja izvršilne
oblasti, neodvisnost sodišč, večstrankarski politični sistem in
enake možnosti za vse politične stranke s pravico do oblikovanja opozicije in delovanja v njej v skladu z Ustavo.« V popolnem
nasprotju z navedenim, v odločbi nadaljuje Ustavno sodišče,
pa je povojna oblast v Sloveniji oblast uveljavljala »tudi z nasiljem, z zlorabami prava v kazenskih postopkih in s sistemskostrukturnim grobim kršenjem človekovih pravic. Zakoni niso bili
uporabljeni le z namenom kaznovanja kolaboracije, ampak tudi
z namenom izločitve razrednega sovražnika, prevzema oblasti
in utrditve totalitarnega sistema. Do vzpostavitve svobodne
družbene ureditve je v Sloveniji prišlo šele leta 1990 po prvih
svobodnih volitvah v večstrankarski parlament.«
18. V Sloveniji, kjer se je razvoj demokracije in svobodne
družbe, ki temelji na spoštovanju človekovega dostojanstva,
začel s prelomom s prejšnjo ureditvijo, pri čemer je ta prelom
jasno razviden tudi na ustavnopravni ravni (najprej z ustavnimi
amandmaji k ustavi Socialistične republike Slovenije, nato pa
še s sprejetjem TUL in Ustave kot temeljnih ustavnih dokumentov), je oblastno poveličevanje komunističnega totalitarnega
režima s poimenovanjem ceste po voditelju tega režima protiustavno. Takšno novo poimenovanje v današnjem prostoru
in času nima več svojega mesta, ker je v nasprotju z načelom
spoštovanja človekovega dostojanstva, ki sodi v samo jedro
ustavne ureditve Republike Slovenije. Poimenovanje ceste po
Josipu Brozu Titu namreč ni poimenovanje, ki bi se ohranilo še
iz prejšnje ureditve in bi bilo danes le del zgodovine. Izpodbijani
Odlok je bil sprejet leta 2009, osemnajst let po osamosvojitvi
Slovenije in vzpostavitvi ustavnega reda, ki temelji na ustavnih
vrednotah, nasprotnih vrednotam režima pred osamosvojitvijo.
Ne samo žrtve ali nasprotniki prejšnjega režima, temveč tudi
druga javnost lahko takšno ravnanje oblasti v sedanjem času
razume kot novo oblikovano oblastno podporo nekdanjemu
komunističnemu režimu. Takšno ravnanje je v neskladju z vrednotami, na katerih temelji Ustava.
19. Na podlagi navedenega je Ustavno sodišče presodilo,
da je 2. člen Odloka protiustaven, ker krši načelo spoštovanja
človekovega dostojanstva. To načelo je utemeljeno v 1. členu
Ustave in pomeni omejitev pri odločanju demokratično izvoljenih predstavniških organov. Tako kot država je tudi občina
pri izvrševanju svojih oblastnih pristojnosti vezana na Ustavo.
Odločitev Mestnega sveta MOL, da se cesta v Ljubljani na novo
poimenuje po Josipu Brozu Titu, je zato podvržena vsebinskim
omejitvam, ki izhajajo iz Ustave, še posebej, če gre za varstvo
temeljnih vrednot ustavnega reda, med katerimi osrednje mesto pripada človekovemu dostojanstvu. Ker je 2. člen Odloka
v neskladju z načelom spoštovanja človekovega dostojanstva,
ga je Ustavno sodišče odpravilo.
C.
20. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
drugega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr.
Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja
Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič - Horvat,
mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat
in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno. Sodnice Jadek
Pensa, Korpič - Horvat in Sovdat ter sodnika Petrič in Zobec
so dali pritrdilna ločena mnenja.
dr. Ernest Petrič l.r.
Predsednik
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OBČINE
KOSTANJEVICA NA KRKI
3302.

II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE GOSPODARSKE
JAVNE INFRASTRUKTURE

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja »Obrtna cona
Kostanjevica na Krki – 1. faza«

Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki je na podlagi
74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07, 8/09 ZPNačrt-A), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10),
17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih
zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za
odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07)
in 16. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list
RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek) na 7. redni seji dne 22. 9.
2011 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje opremljanja »Obrtna cona
Kostanjevica na Krki – 1. faza«

5. člen
(obstoječa gospodarska javna infrastruktura)
Prometno se bo obrtna cona navezovala na regionalno
cesto R3-672 Smednik–Kostanjevica. Obstoječ kolektor komunalne odpadne vode poteka ob južnem robu regionalne
ceste R2-419 Šentjernej–Križaj. Ob območju je tudi obstoječa
padavinska kanalizacija BC DN 500. Rekonstruiran vodovod
Kostanjevica otok PE Ø 110 poteka ob območju.
6. člen
(nova komunalna oprema)
Na obravnavanem območju je predvidena izgradnja cestnega omrežja, fekalne in meteorne kanalizacije ter vodovodnega omrežja.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
7. člen

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Obrtna cona Kostanjevica na Krki
– 1. faza« (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se opredeli gradnja gospodarske javne infrastrukture, določi obračunsko območje, roke
gradnje, finančno konstrukcijo opremljanja in z izračunom povezane parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za
plačilo komunalnega prispevka.
Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
– prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
– terminski plan izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka,
– grafično prilogo.

(obračunsko območje investicije)
Obračunsko območje investicije v novo komunalno opremo je eno samo in obsega celotno območje opremljanja iz
4. člena tega odloka.
8. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni stroški za gradnjo nove komunalne opreme, ki
odpadejo na območje znašajo 670.538,07 EUR po cenah avgust 2011 in obsegajo stroške izvedbenih del, nakupa zemljišč,
storitev gradbenega nadzora, storitev izdelave projektne dokumentacije in storitev obveščanja javnosti. Obračunski stroški
nove komunalne opreme so znižani za 500.000,00 EUR sredstev pridobljenih iz zunanjih virov (Evropski sklad za regionalni
razvoj in proračun Republike Slovenije). Obračunski stroški
tako znašajo 170.538,07 EUR.
Tabela: skupni in obračunski stroški za gradnjo nove
komunalne opreme
Postavka

Skupni stroški
v EUR

Obračunski
stroški v EUR

1. Vodovodno omrežje

101.014,07

25.690,93

2. Fekalna in meteorna
kanalizacija

165.370,26

42.058,65

3. Cestno omrežje

404.153,74

102.788,49

Skupaj

670.538,07

170.538,07

3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega
prispevka za zgrajeno komunalno opremo, ki ga zavezanec/investitor pred priključitvijo plača občini.
Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za cestno omrežje, fekalno in meteorno kanalizacijo ter vodovodno omrežje v območju opremljanja.
4. člen
(podatki o območju opremljanja)
Obračunsko območje programa opremljanja je območje parcel št. 911/694, 911/689, 911/695, 911/690, 911/696,
911/691, 823/1, 823/9 ter 823/8, vse k.o. Kostanjevica in je kot
tako prikazano tudi v grafični prilogi k programu opremljanja. To
je hkrati tudi območje, na katerem se zagotavlja priključevanje
na novo gospodarsko javno infrastrukturo oziroma območje
njene uporabe.

Občina investitorjem ne bo dodatno zaračunala obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo.
9. člen
(financiranje predvidene investicije)
Finančna sredstva za izvedbo komunalne opreme na
območju opremljanja zagotavljajo Evropski sklad za regionalni
razvoj, proračun Republike Slovenije in Občina Kostanjevica
na Krki.
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Pri izdaji odločbe se bodo upoštevali podatki iz projekta
PGD.
12. člen

Zunanji viri

500.000,00

– Evropski sklad za regionalni razvoj

425.000,00

– proračun Republike Slovenije

75.000,00

Občina Kostanjevica na Krki

170.538,07

– lastniki novih objektov

170.538,07

Obračunski stroški investicije iz 8. člena odloka preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov
za posamezno vrsto gospodarske javne infrastrukture na obračunskem območju se razberejo iz tabele:

– komunalni prispevek za novo komunalno opremo

170.538,07

turo

0,00
670.538,07

10. člen
(terminski plan)
Terminski plan je sledeč:
– izdelava projektne dokumentacije
– pridobitev lastninske in drugih stvarnih
pravic na zemljiških parcelah, ki bodo
služile komunalni opremi
– gradnja infrastrukture
– tehnični pregled in izdaja uporabnega
dovoljenja

Tabela: obračunski stroški na enoto za novo infrastruk-

Komunalna oprema

– komunalni prispevek za obstoječo
komunalno opremo
Skupaj

(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za
investicijo v predvideno komunalno infrastrukturo)

v letu 2010
do konca
septembra 2011
med feb. in sept.
2011
oktobra 2011

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se obračuna po formuli:
KPij = (Aparcela x Cpij x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KPij =
znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti gospodarske javne infrastrukture na posameznem obračunskem
območju
Aparcela = površina parcele
Cpij =
obračunski stroški, preračunani na m2 parcele
na obračunskem območju za posamezno vrsto gospodarske javne infrastrukture
Dp =
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
Ctij =
obračunski stroški, preračunani na m2 neto
tlorisne površine objekta na obračunskem območju za posamezno vrsto gospodarske javne
infrastrukture
Atlorisna = neto tlorisna površina
Dt =
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka
Kdejavnost = faktor dejavnosti
i=
posamezna vrsta gospodarske javne infrastrukture
j=
posamezno obračunsko območje
Komunalni prispevek je seštevek izračunanih komunalnih
prispevkov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture tako
za novo kot za obstoječo komunalno infrastrukturo.
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega
prispevka določa,
– da je razmerje med merilom parcele in merilom neto
tlorisne površine Dpi:Dti = 0,3:0,7
– da je faktor dejavnosti v 1. fazi obrtne cone predvidenih
stavb 1,3.

Cpi (EUR/m2)

Cti (EUR/m2)

1. Vodovodno omrežje

0,987

3,723

2. Fekalna in meteorna
kanalizacija

1,615

6,094

3. Cestno omrežje

3,947

14,894

Skupaj

6,549

24,711

Navedeni stroški veljajo na datum avgust 2011 in se jih
ob izdaji odločbe ustrezno revalorizira za obdobje od avgusta
2011 do dne izdaje odločbe.
13. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob
uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto,
ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka
gradnja«.
14. člen
(vlaganje investitorja in sklenitev pogodbe o opremljanju)
Občina in investitor imata možnost, da v skladu z 78. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07, 8/09 ZPNačrt-A) skleneta pogodbo o opremljanju, s
katero se dogovorita da bo investitor sam zgradil komunalno
opremo ali del te, ki bi jo sicer morala zagotoviti občina. Finančne obremenitve investitorja, ki bi jih morala prevzeti občina, se
odštejejo od predpisanih dajatev občini.
V pogodbi se podrobneje določijo medsebojne obveznosti
glede gradnje objektov in omrežij gospodarske javne infrastrukture ter glede prenosa gospodarske javne infrastrukture v javno
last in upravljanje ter priključevanjem objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo v skladu s predpisi o urejanju prostora in s
tem v zvezi poračunom vseh medsebojnih obveznosti.
VI. KONČNE DOLOČBE
15. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled
na sedežu Občine Kostanjevica na Krki.
16. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2011-1
Kostanjevica na Krki, dne 22. septembra 2011
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.
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Odlok o porabi koncesijske dajatve
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
v Občini Kostanjevica na Krki

Na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS,
št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) in 16. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 –
popr.) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 7. redni
seji dne 22. 9. 2011 sprejel

ODLOK
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo v Občini Kostanjevica
na Krki
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih Občina Kostanjevica na Krki (v nadaljevanju: občina) prejme na
podlagi 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS,
št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08).
NAMENSKA PORABA SREDSTEV
2. člen
Sredstva se namensko porabijo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, in sicer za nakup:
– krme za divjad,
– semen in umetnih gnojil za obdelavo krmnih njiv ter
odpravo škod po divjadi na kmetijskih površinah,
– projekt vlaganja male divjadi (fazan) v okolje,
– ostalih sredstev za izvajanje biotehničnih ukrepov.
V proračunu občine bodo sredstva na strani prihodkov izkazana na podkontu 710306 – Prihodki iz naslova
podeljenih koncesij, na strani odhodkov pa na proračunski
postavki 50060000 – Trajnostno gospodarjenje z divjadjo, v
okviru podprograma 11039002 – Zdravstveno varstvo rastlin
in živali.
3. člen
Upravičenec do namenskih sredstev iz tega naslova je
Lovska družina Kostanjevica na Krki – koncesionar, ki ima
podpisano koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji za lovišča, ki ležijo na
območju občine.
Občina bo prejete namenske prihodke iz tega naslova
izplačala upravičencu na podlagi prejetega zahtevka, kateremu mora biti priložena dokumentacija, s katero upravičenec
dokazuje namensko porabo sredstev po tem odloku.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2011-1
Kostanjevica na Krki, dne 22. septembra 2011
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

Uradni list Republike Slovenije
KRANJ
3304.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sofinanciranju športnih
programov v Mestni občini Kranj

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 (UPB-2), 76/08), Zakona o športu (Uradni
list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00) in 18. člena Statuta Mestne
občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine
Kranj na 8. seji dne 21. 9. 2011 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju športnih programov
v Mestni občini Kranj
1. člen
Spremeni se priloga 2, in sicer se v točki »Višina sofinanciranja posameznih športnih programov«, obstoječi tabeli za
določanje števila ur za posamezne športne panoge za programe športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in
vrhunski šport, doda vrstica:
ribištvo

240

280

340

400

420

2. člen
Spremeni se priloga 2, in sicer se v točki »Višina sofinanciranja posameznih športnih programov«, obstoječi tabeli za
določanje števila športnic oziroma športnikov, ki se sofinancirajo v posameznih starostnih kategorijah, doda vrstica:
ribištvo

15

15

10

10

8

8

3. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 671-10/2011-2-47/06
Kranj, dne 21. septembra 2011
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

KRŠKO
3305.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda
Zdravstveni dom Krško

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS/I, št. 12/91 in 17/91 – ZUDE ter Uradni list RS, št. 55/92 –
ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96, 31/00 – ZP-L,
36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 21., 29., 51.c in 65. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in
51/10), drugega odstavka 2. člena in 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E in 77/08
ZDZdr), 10., 16., 79. in 82. člena Statuta Občine Krško (Uradni
list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06 in 47/10),
ter 6., 16., 82 in 83. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki
(Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07-popravek), sta Občinski svet
Občine Krško, na svoji 10. seji, dne 5. 9. 2011, in Občinski svet
Občine Kostanjevica na Krki, na svoji 7. seji, dne 22. 9. 2011,
sprejela

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda
Zdravstveni dom Krško
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Občinska sveta Občine Krško in Občine Kostanjevica na
Krki uvodoma ugotavljata da:
– se je z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-E),
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 27/06, na delu občine
Krško, izločil del ter ustanovila nova Občina Kostanjevica na
Krki,
– je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki, na svoji
6. redni seji dne 21. 6. 2011, sprejel Dogovor o ureditvi spornih
razmerij med Občino Krško in Občino Kostanjevica na Krki,
– je Občinski svet Občine Krško na svoji 9. redni seji,
dne 18. 7. 2011, sprejel Sklep o sprejemu Dogovora o ureditvi
spornih razmerij med Občino Krško in Občino Kostanjevica
na Krki.
– iz 12. člena Dogovora o ureditvi spornih razmerij med
Občino Krško in Občino Kostanjevica na Krki izhaja, da sta občini Krško in Kostanjevica na Krki sporazumni, da se medsebojna razmerja glede pravic in obveznosti ter delitve premoženja
za skupna javna zavoda, in sicer za Zdravstveni dom Krško in
Lekarno Krško uredijo s sprejetjem ustreznih odlokov.
II. USTANOVITELJICI
2. člen
S tem odlokom Občina Krško in Občina Kostanjevica na
Krki ustanovita Javni zavod Zdravstveni dom Krško (v nadaljevanju: zavod) v ustanoviteljskem razmerju 91,06  % v korist
Občine Krško in 8,94  % v korist Občine Kostanjevica na Krki.
Za vsa ustanoviteljska razmerja tega zavoda velja razmerje iz prejšnjega odstavka, razen če ni s tem odlokom
drugače določeno.
Zavod je ustanovljen za opravljanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni za območji občine Krško in občine
Kostanjevica na Krki.
Javni zavod je pravni naslednik dosedanjega javnega
zavoda Zdravstveni dom Krško, katerega ustanoviteljica je bila
Občina Krško.
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in obveznosti ustanoviteljic, v skladu s tem odlokom, ter usklajevanje odločitev
ustanoviteljic v zvezi z delovanjem zavoda, bosta ustanoviteljici
sprejeli poseben akt, s katerim bosta uredili poseben organ (v
nadaljevanju: Skupni organ).
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
3. člen
Ime javnega zavoda je Zdravstveni dom Krško. Skrajšano
ime je ZD Krško.
Sedež Zdravstvenega doma je v Krškem, Cesta krških
žrtev 132 C.
Zavod ima tri dislocirane enote, in sicer na Senovem, Raki
in Kostanjevici na Krki.
III. DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
Zavod opravlja javno službo v skladu s predpisi, ki urejajo
zdravstveno dejavnost in drugimi področnimi predpisi, ki določajo izvajanje dejavnosti v javnem interesu.
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Zavod lahko poleg dejavnosti, ki predstavlja javno službo
opravlja tudi druge dejavnosti s katerimi dopolnjuje osnovno
dejavnost.
Zavod opravlja, skladno z veljavno standardno klasifikacijo, naslednje dejavnosti:
55.201 Počitniški domovi in letovišča
86.210 Splošna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
86.220 Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
86.230 Zobozdravstvena dejavnost
86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
77.330 Dajanje pisarniške in računalniških naprav v najem in zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
sredstev v najem in zakup
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
81.210 Splošno čiščenje stavb
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.300 Prirejanje razstav, sejmov, srečanj
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
IV. ORGANI ZAVODA
5. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– strokovni svet zavoda.
1. Svet zavoda
6. člen
Organ upravljanja Zdravstvenega doma Krško je svet
zavoda.
Svet zavoda ima devet članov. Svet zavoda sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje Občinski
svet Občine Krško,
– en predstavnik ustanovitelja, ki ga imenuje Občinski
svet Občine Kostanjevica na Krki,
– trije predstavniki iz vrst zdravnikov, drugih zdravstvenih
delavcev in zdravstvenih sodelavcev v zdravstvenem domu,
– dva predstavnika zavarovancev oziroma drugih uporabnikov, ki jih imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije.
7. člen
Člani sveta zavoda se izvolijo oziroma imenujejo za štiri
leta in so lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani za to
funkcijo.
Predsednik sveta se imenuje izmed članov sveta.
8. člen
Svet zavoda:
– sprejema statut oziroma pravila in druge splošne akte
zavoda,
– sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja
njihovo izvrševanje,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda,
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– predlaga ustanoviteljicama spremembo ali razširitev
dejavnosti,
– daje ustanoviteljicama in direktorju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev
zavoda,
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda s soglasjem
skupnega organa,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in ocenjuje
delo direktorja,
– daje soglasje k aktu o sistemizaciji delovnih mest in
organizaciji dela,
– daje ustanoviteljicama in direktorju predloge in mnenja
o posameznih vprašanjih,
– daje soglasje k načrtu nabav opreme,
– daje soglasje h kadrovskem načrtu,
– opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda določene zadeve.
9. člen
Svet zavoda lahko odloča, če je na seji navzočih več kot
polovica predstavnikov sveta zavoda.
Svet zavoda prejema sklepe z večino glasov vseh prisotnih predstavnikov.
2. Direktor zavoda
10. člen
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost in
strokovnost dela zavoda.
Direktor tudi:
– vodi strokovno delo zavoda,
– pripravlja predlog programa dela in razvoja zavoda,
– pripravlja predloge za odločanje sveta in strokovnega
sveta,
– pripravlja poročila in poroča ustanoviteljicama in organom zavoda,
– izvršuje sklepe sveta zavoda, program dela in razvoja
zavoda,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest in organizaciji dela,
– sklepa pogodbe o zaposlitvi delavcev,
– sprejema splošne akte, če ni s tem odlokom ali statutom drugače določeno,
– opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi.
Direktor je samostojen pri upravljanju poslov iz svojega
delovnega področja.
Direktor je za svoje delo odgovoren svetu zavoda.
Direktor je odgovoren za finančno poslovanje zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati s skrbnostjo
dobrega strokovnjaka.
11. člen
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s
soglasjem Skupnega organa.
Mandat direktorja traja štiri leta in je po preteku te dobe
lahko ponovno imenovan.
12. člen
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat na podlagi javnega razpisa in soglasja ustanoviteljic, če izpolnjuje
pogoje v skladu z zakonodajo in statutom:
– univerzitetna izobrazba ali 2. bolonjska stopnja zdravstvene smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj v dejavnosti zdrav
stva.
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3. Strokovni svet zavoda
13. člen
Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ, ki
obravnava vprašanja s področja medicinskega strokovnega
dela zavoda.
Sestava, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta
zavoda se določijo s statutom.
V. PREMOŽENJE, PRAVICE IN OBVEZNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU
14. člen
Nepremično premoženje v upravljanju zavoda se deli po
legi, nepremično premoženje, ki ne leži na območju ustanoviteljic (tri počitniške hišice v Nerezinah v Republiki Hrvaški), pa
se deli v razmerju števila prebivalcev.
Občina Krško daje v upravljanje zavodu nepremičnine,
katerega zemljiškoknjižna lastnica je in ki leži na njenem območju in sicer parc.št. 972/9, k.o. Leskovec, v deležu do 936/1000,
parc.št. 161.S, k.o. Dovško, ter 9106/10000 treh počitniških
hišic v Nerezinah v Republiki Hrvaški.
Občina Kostanjevica na Krki daje v upravljanje zavodu
nepremičnino, katerega zemljiškoknjižna lastnica je in ki leži
na njenem območju in sicer parc.št. 1710/5, k.o. Kostanjevica,
v deležu do 936/1000, ter 894/10000 treh počitniških hišic v
Nerezinah v Republiki Hrvaški.
Občini dajeta v upravljanje tudi premično premoženje, ki
se nahaja v navedenih nepremičninah, upoštevaje kriterij lege
nepremičnine ter drugo premoženje (presežek prihodkov nad
odhodki, neopredmetena osnovna sredstva, ipd.) upoštevaje
kriterij lege, če tega ni mogoče uporabiti, se uporabi kriterij obračunske enote in če tudi tega ni mogoče uporabiti, se uporabi
kriterij soustanoviteljskega razmerja iz 2. člena tega odloka.
Na dan 31. 12. 2006, je knjižna vrednost nepremičnega premoženja, ki postane lastnina Občine Krško, znašala
4.816.013,00 eurov in premičnega premoženja 502.320,86
eurov, drugega premoženja 529.621,53 eurov, oziroma je vrednost vsega premoženja, ki postane lastnina Občine Krško in
v upravljanju zavoda znašala 5.847.955,39 eurov.
Na dan 31. 12. 2010, je knjižna vrednost nepremičnega premoženja v lasti Občine Krško znašala 4.512.638,48
eurov in premičnega premoženja 690.430,51 eurov, drugega
premoženja 803.120,24 eurov oziroma je vrednost vsega premoženja v lasti Občine Krško in v upravljanju zavoda znašala
6.006.189,23 eurov.
Na dan 31. 12. 2006, je knjižna vrednost nepremičnega
premoženja, ki postane lastnina Občine Kostanjevica na Krki
znašala 400.075,00 eurov in premičnega premoženja 12.258,98
eurov, drugega premoženja 49.947,78 eurov, oziroma je vrednost
vsega premoženja, ki postane lastnina Občine Kostanjevica na
Krki in v upravljanju zavoda znašala 462.281,76 eurov.
Na dan 31. 12. 2010, je knjižna vrednost nepremičnega premoženja v lasti Občine Kostanjevica na Krki znašala
321.502,60 eurov in premičnega premoženja 18.180,53 eurov,
drugega premoženja 58.846,57 eurov, oziroma je vrednost
vsega premoženja v lasti Občine Kostanjevica na Krki in v
upravljanju zavoda znašala 398.529,70 eurov.
Občini ustanoviteljici zagotavljata kritje stroškov investicijskega in rednega vzdrževanja vsaka na svojem območju.
Zavod nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za
svoj račun. Za svoje obveznosti odgovarja z vsemi sredstvi, s
katerimi razpolaga.
15. člen
Zavod upravlja z vsemi osnovnimi in drugimi materialnimi
sredstvi, s katerimi je upravljal do uveljavitve tega odloka.
Za upravljanje z nepremičnim in premičnim premoženjem
je zavod odgovoren tisti ustanoviteljici, ki je imetnik lastninske
pravice na stvari.
Zavod samostojno razpolaga s premičnim premoženjem.
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VI. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJEV ZA OBVEZNOSTI
ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJEV ZAVODA
16. člen
Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarjata Občina
Krško in Občina Kostanjevica na Krki do višine sredstev, ki se v
tekočem letu zagotavljajo iz proračuna Občine Krško in Občine
Kostanjevica na Krki za delovanje zavoda.
Ustanoviteljici ne odgovarjata za obveznosti zavoda iz
naslova dejavnosti, ki jih ne financirata.
Občina ustanoviteljica, ki podeli novo koncesijo, ki je
predmet dejavnosti tega zavoda, brez soglasja druge občine,
je dolžna zavodu povrniti vsakokratno izgubo, ki bi zaradi tega
nastala, kot posledica zmanjšanja obsega poslovanja zaradi
podelitve koncesije.
Občina lahko podeli koncesijo za opravljanje zdravstvene
dejavnosti, ki jo izvaja Zdravstveni dom Krško izključno s soglasjem druge občine soustanoviteljice Zdravstvenega doma
Krško.
Občini lahko, brez soglasja druge občine, za svoje območje podeljujeta koncesije, s katerimi se nadomestijo že podeljene koncesije, ki so prenehale. V tem primeru se ne uporablja
tretji odstavek tega člena.
VII. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
17. člen
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za
opravljene storitve v skladu s sklenjeno pogodbo,
– iz proračuna Republike Slovenije za storitve in namene,
za katere je z zakonom določeno, da se financirajo iz republiškega proračuna,
– s prodajo storitev,
– iz sredstev ustanoviteljic,
– z dotacijami, darili in iz drugih virov.
18. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod uporablja za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča svet zavoda.
19. člen
O načinu pokrivanja ter višini pokrivanja primanjkljaja,
ki ga ni moč pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda,
odločita ustanoviteljici na predlog sveta zavoda.
Ustanoviteljici pokrivata izgubo vsaka za svoje območje.
Če izgube ni mogoče ugotoviti, jo pokrivata skladno s soustanoviteljskim razmerjem iz 2. člena tega odloka.
20. člen
Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje ustanoviteljic s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.
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22. člen
Zavod mora dati ustanoviteljicama letno poročilo o delu
in poslovanju zavoda, sproti pa mora obveščati o motnjah pri
poslovanju.
Zavod je dolžan posredovati ustanoviteljicama tudi druge
podatke, poročila, oziroma drugo dokumentacijo, ki jo ustanoviteljica potrebuje za izvajanje svojih nalog v skladu z veljavnimi
predpisi.
23. člen
Nadzor nad finančnim poslovanjem in zakonitostjo dela
opravlja pristojni državni organ in notranji revizor, ki ga za to
pooblasti posamezna ustanoviteljica.
Strokovni nadzor se izvaja v skladu z zakonom o zdravstveni dejavnosti.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Svet zavoda je v skladu s tem odlokom potrebno izvoliti in
konstituirati v 3 mesecih po začetku veljavnosti tega odloka. Do
izvolitve novega sveta v skladu s tem odlokom opravlja naloge
sveta dosedanji svet, v okviru svojih dosedanjih pristojnosti.
Z izvolitvijo sveta zavoda v skladu s tem odlokom, prenehajo
mandati članom dosedanjega sveta zavoda.
25. člen
Direktor nadaljuje z delom do konca mandata.
Svet Zdravstvenega doma v soglasju s Skupnim organom, sprejme statut zavoda v 5 mesecih po uveljavitvi tega
odloka.
Do sprejema statuta Zdravstvenega doma se uporablja
veljavni statut, razen določil, ki so v nasprotju z zakonom in
tem odlokom.
26. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Krško (Uradni list
RS, št. 9/93, 21/02, 46/03, 30/04, 82/06).
27. člen
Ta odlok se sprejme v enakem besedilu v obeh občinah
ustanoviteljicah.
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2010-O302
Krško, dne 5. septembra 2011
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.
Št. 014-4/2010
Kostanjevica na Krki, dne 22. septembra 2011
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJIC IN ZAVODA
21. člen
Zavod si mora od ustanoviteljic pridobiti:
– soglasje k statutu,
– soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,
– soglasje posamezne ustanoviteljice k ustanovitvi in
ukinitvi dislocirane enote na njenem območju,
– soglasje k investicijam ali obremenitvi nepremičnin, ki so
v lasti vsake ustanoviteljice in upravljanju zavoda in
– vsem ostalim zadevam, če tako določajo predpisi.
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Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna
Krško

Na podlagi 29. in 51.c člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 –
odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10), 3. in 8. člena Zakona o
zavodih (Uradni list RS/I, št. 12/91 in 17/91 – ZUDE ter Uradni
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list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US,
8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 9. člena
Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo), 10., 16., 79. in 82. člena Statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo,
5/03, 57/06 in 47/10), ter 6., 16., 82. in 83. člena Statuta Občine
Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07-popravek), sta Občinski svet Občine Krško, na svoji 10. seji, dne 5. 9.
2011, in Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki, na svoji
7. seji, dne 22. 9. 2011, sprejela

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Krško
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Občinska sveta Občine Krško in Občine Kostanjevica na
Krki uvodoma ugotavljata da:
– se je z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-E), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 27/06, na delu
občine Krško, izločil del ter ustanovila nova Občina Kostanjevica na Krki,
– je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki, na svoji
6. redni seji, dne 21. 6. 2011, sprejel Dogovor o ureditvi spornih
razmerij med Občino Krško in Občino Kostanjevica na Krki,
– je Občinski svet Občine Krško na svoji 9. redni seji,
dne 18. 7. 2011, sprejel Sklep o sprejemu Dogovora o ureditvi
spornih razmerij med Občino Krško in Občino Kostanjevica
na Krki.
– iz 12. člena Dogovora o ureditvi spornih razmerij med
Občino Krško in Občino Kostanjevica na Krki izhaja, da sta občini Krško in Kostanjevica na Krki sporazumni, da se medsebojna razmerja glede pravic in obveznosti ter delitve premoženja
za skupna javna zavoda, in sicer za Zdravstveni dom Krško in
Lekarno Krško uredijo s sprejetjem ustreznih odlokov.
II. USTANOVITELJICI
2. člen
S tem odlokom Občina Krško in Občina Kostanjevica na
Krki ustanovita Javni zavod Lekarna Krško (v nadaljevanju:
zavod) v ustanoviteljskem razmerju 91,06  % v korist Občine
Krško in 8,94  % v korist Občine Kostanjevica na Krki.
Za vsa ustanoviteljska razmerja tega zavoda velja razmerje iz prejšnjega odstavka, razen če ni s tem odlokom
drugače določeno.
Zavod je ustanovljen za opravljanje lekarniške dejavnosti
za območji občine Krško in občine Kostanjevica na Krki.
Javni zavod je pravni naslednik dosedanjega javnega
zavoda Lekarna Krško, katerega ustanoviteljica je bila Občina
Krško.
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in obveznosti ustanoviteljic, v skladu s tem odlokom, ter usklajevanje odločitev
ustanoviteljic v zvezi z delovanjem zavoda, bosta ustanoviteljici
sprejeli poseben akt, s katerim bosta uredili poseben organ (v
nadaljevanju: Skupni organ).
III. IME IN SEDEŽ ZAVODA
3. člen
Ime javnega zavoda je: JZ Lekarna Krško. Skrajšano ime
je: Lekarna Krško.
Sedež zavoda je: Krško, Cesta krških žrtev 132c.
Zavod ima enoto Lekarna Kostanjevica na Krki.
Lekarna ima lahko ob izpolnjevanju zakonskih pogojev
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priročno zalogo zdravil v ambulantah Zdravstvenega doma in
ambulantah koncesionarjev, ki opravljajo javno zdravstveno
službo.
IV. DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
Zavod opravlja javno službo v skladu s predpisi, ki urejajo
lekarniško dejavnost in drugimi področnimi predpisi, ki določajo
izvajanje dejavnosti v javnem interesu.
Zavod lahko poleg dejavnosti, ki predstavlja javno službo
opravlja tudi druge dejavnosti s katerimi dopolnjuje osnovno
dejavnost.
Dejavnost zavoda je v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti razvrščena v:
47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s farmacevtskimi izdelki,
47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki,
47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki,
55.201 Počitniški domovi in letovišča,
64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev,
razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov,
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin,
75.000 Veterinarstvo,
96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
V. ORGANI ZAVODA
5. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– strokovni svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge organe, določene s statutom
zavoda v skladu z zakonom.
1. Svet zavoda
6. člen
Zavod upravlja svet zavoda. Svet zavoda ima sedem
članov. Sestavljajo ga:
– trije predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje Občinski
svet Občine Krško,
– en predstavnik ustanovitelja, ki ga imenuje Občinski
svet Občine Kostanjevica na Krki,
– en predstavnik uporabnikov, ki ga imenuje Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– dva predstavnika delavcev, ki ju izvolijo delavci s tajnim
glasovanjem.
7. člen
Svet zavoda ima naslednje naloge:
– sprejema statut,
– sprejema program dela in razvoja zavoda in spremlja
njihovo izvrševanje,
– sprejema finančni načrt in poslovno poročilo,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev
zavoda,
– nadzira zakonitost dela in poslovanje zavoda,
– predlaga ustanoviteljicama spremembo ali razširitev
dejavnosti,
– predlaga ustanovitev in ukinitev lekarniške enote,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in ocenjuje
delo direktorja,
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– daje soglasje k aktu o sistemizaciji delovnih mest in
organizaciji dela,
– daje ustanoviteljicama in direktorju predloge in mnenja
o posameznih vprašanjih,
– daje soglasje k načrtu nabav opreme,
– daje soglasje h kadrovskemu načrtu,
– opravlja ostale naloge v skladu z določili tega odloka
in statuta.

premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest, na delovno
mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.

8. člen
Člani sveta se imenujejo za štiri leta. Po preteku dobe so
lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani. Predsednik sveta
se izvoli izmed članov sveta.

3. Strokovni svet zavoda

9. člen
Svet zavoda lahko odloča, če je na seji navzočih več kot
polovica članov.
Svet zavoda sprejema sklepe z večino glasov prisotnih
članov.
2. Direktor zavoda
10. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor. Direktor predstavlja
in zastopa zavod, organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktor tudi:
– vodi strokovno delo zavoda,
– pripravlja predlog programa dela in razvoja zavoda,
– pripravlja predloge za odločanje sveta in strokovnega
sveta,
– pripravlja poročila in poroča ustanoviteljicama in organom zavoda,
– izvršuje sklepe sveta zavoda, program dela in razvoja
zavoda,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest in organizaciji
dela,
– sklepa pogodbe o zaposlitvi delavcev,
– predlaga ustanoviteljicama poslovni čas lekarne in enote,
– sprejema splošne akte, če ni s tem odlokom ali statutom
drugače določeno,
– opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi.
Direktor je samostojen pri upravljanju poslov iz svojega
delovnega področja.
Direktor je za svoje delo odgovoren svetu zavoda.
Direktor je odgovoren za finančno poslovanje zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati s skrbnostjo
dobrega strokovnjaka.
Direktor v pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod
neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb o investicijah
v okviru sprejetega programa dela in finančnega načrta.
Za sklepanje pravnih poslov, ki se nanašajo na obremenitev nepremičnin, ki so last ustanoviteljice na katere območju
se nahaja nepremičnina in so v upravljanju zavoda, je potrebno
predhodno soglasje ustanoviteljice.
11. člen
Direktorja zavoda imenuje na podlagi javnega razpisa
svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic. Direktor zavoda mora
imeti univerzitetno izobrazbo ali 2. bolonjsko stopnjo farmacevtske smeri, strokovni izpit iz farmacije in najmanj pet let delovnih
izkušenj v lekarniški dejavnosti.
Mandat direktorja traja štiri leta.
Na podlagi sklepa o imenovanju direktorja, sklene z njim
pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik.
Direktor sklene delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata.
Delavca, ki je bil pred imenovanjem za direktorja zaposlen
v istem zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju mandata

12. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan, svet
zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja največ za eno leto.

13. člen
Zavod ima strokovni svet, ki ga sestavljajo trije člani.
Člane strokovnega sveta imenuje direktor izmed magistrov
farmacije. Naloge strokovnega sveta so določene s statutom
zavoda.
VI. PREMOŽENJE, PRAVICE IN OBVEZNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU
14. člen
Nepremično premoženje v upravljanju zavoda se deli po
legi, nepremično premoženje, ki ne leži na območju ustanoviteljic (počitniška hišica v Nerezinah v Republiki Hrvaški), pa se
deli v razmerju števila prebivalcev.
Občina Krško daje v upravljanje zavodu nepremičnino,
katere zemljiškoknjižna lastnica je in ki leži na njenem območju
in sicer parc.št. 972/9, k.o. Leskovec v deležu do 64/1000, ter
9106/10000 počitniške hišice v Nerezinah v Republiki Hrvaški.
Občina Kostanjevica na Krki daje v upravljanje zavodu
nepremičnino, katerega zemljiškoknjižna lastnica je in ki leži
na njenem območju, na parc.št. 1710/5, k.o. Kostanjevica, v
deležu do 64/1000, ter 894/10000 počitniške hišice v Nerezinah
v Republiki Hrvaški.
Občini dajeta v upravljanje tudi premično premoženje, ki
se nahaja v navedenih nepremičninah, upoštevaje kriterij lege
nepremičnine ter drugo premoženje (presežki prihodkov nad
odhodki, neopredmetena osnovna sredstva, ipd.), upoštevaje
kriterij lege, če tega ni mogoče uporabiti, se uporabi kriterij obračunske enote in če tudi tega ni mogoče uporabiti, se uporabi
kriterij soustanoviteljskega razmerja iz 2. člena tega odloka.
Na dan 31. 12. 2006, je knjižna vrednost nepremičnega premoženja, ki postane lastnina Občine Krško, znašala
397.618,33 eurov, premičnega premoženja 63.999,85 eurov
in drugega premoženja 691.645,96 eurov, oziroma je vrednost
vsega premoženja, ki postane lastnina Občine Krško in v upravljanju zavoda znašala 1.153.509,14 eurov.
Na dan 31. 12. 2010, je knjižna vrednost nepremičnega
premoženja v lasti Občine Krško znašala 343.863,10 eurov,
premičnega premoženja 136.232,80 eurov in drugega premoženja 1.021604,17 eurov, oziroma je vrednost vsega premoženja v lasti Občine Krško in v upravljanju zavoda znašala
1.501.700,07 eurov.
Na dan 31. 12. 2006, je knjižna vrednost nepremičnega
premoženja, ki postane lastnina Občine Kostanjevica na Krki
znašala 57.120,56 eurov, premičnega premoženja 1.159,21
eurov in drugega premoženja 120.170,96 eurov, oziroma je
vrednost vsega premoženja, ki postane lastnina Občine Kostanjevica na Krki in v upravljanju zavoda znašala 178.450,73
eurov.
Na dan 31. 12. 2010, je knjižna vrednost nepremičnega premoženja v lasti Občine Kostanjevica na Krki znašala
112.725,84 eurov, premičnega premoženja 52.773,75 eurov,
oziroma je vrednost vsega premoženja (nepremičnega, premičnega in drugega premoženja v skladu s 4. odstavkom tega
člena) v lasti Občine Kostanjevica na Krki in v upravljanju
zavoda znašala 163.823,83 eurov.
Sredstva za izvajanje lekarniške dejavnosti zagotavljata
občini ustanoviteljici vsaka na svojem območju.
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Zavod nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za
svoj račun. Za svoje obveznosti odgovarja z vsemi sredstvi, s
katerimi razpolaga.
15. člen
Zavod upravlja z vsemi osnovnimi in drugimi materialnimi
sredstvi, s katerimi je upravljal do uveljavitve tega odloka.
Za upravljanje z nepremičnim in premičnim premoženjem
je zavod odgovoren tisti ustanoviteljici, ki je imetnik lastninske
pravice na stvari.
Zavod samostojno razpolaga s premičnim premoženjem.
VII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJEV ZA OBVEZNOSTI
ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJEV ZAVODA
16. člen
Ustanoviteljici ne odgovarjata za obveznosti zavoda.
Občina ustanoviteljica, ki podeli koncesijo, ki je predmet
dejavnosti tega zavoda, brez soglasja druge občine, je dolžna
zavodu povrniti vsakokratno izgubo, ki bi zaradi tega nastala,
kot posledica zmanjšanja obsega poslovanja zaradi podelitve
koncesije.
Občina lahko podeli koncesijo za opravljanje lekarniške
dejavnosti, ki jo izvaja Lekarna Krško izključno s soglasjem
druge občine soustanoviteljice Lekarna Krško.
Občini lahko, brez soglasja druge občine, za svoje območje podeljujeta koncesije, s katerimi se nadomestijo že podeljene koncesije, ki so prenehale. V tem primeru se ne uporablja
tretji odstavek tega člena.
VIII. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO ZAVODA
17. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo s plačili za storitve javne
službe, s prodajo blaga in storitev na trgu in iz drugih virov na
način in pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom zavoda.
18. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod uporablja za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti in pogojev za izvajanje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča svet zavoda s soglasjem Skupnega organa.
19. člen
O načinu pokrivanja ter višini pokrivanja primanjkljaja,
ki ga ni moč pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda,
odločita ustanoviteljici na predlog sveta zavoda. Če izgube ni
mogoče ugotoviti, jo pokrivata skladno s soustanoviteljskim
razmerjem iz 2. člena tega odloka.
Ustanoviteljici pokrivata izgubo vsaka za svoje območje.
20. člen
Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje ustanoviteljic s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.
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22. člen
Zavod mora dati ustanoviteljicama letno poročilo o delu
in poslovanju zavoda, sproti pa mora obveščati o motnjah pri
poslovanju.
Zavod je dolžan posredovati ustanoviteljicama tudi druge
podatke, poročila, oziroma drugo dokumentacijo, ki jo ustanoviteljica potrebuje za izvajanje svojih nalog v skladu z veljavnimi
predpisi.
23. člen
Nadzor nad finančnim poslovanjem in zakonitostjo dela
opravlja pristojni državni organ in notranji revizor, ki ga za to
pooblasti posamezna ustanoviteljica.
Strokovni nadzor se izvaja v skladu z zakonom o lekarniški dejavnosti.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Svet zavoda je v skladu s tem odlokom potrebno izvoliti in
konstituirati v 3 mesecih po začetku veljavnosti tega odloka. Do
izvolitve novega sveta v skladu s tem odlokom opravlja naloge
sveta dosedanji svet, v okviru svojih dosedanjih pristojnosti.
Z izvolitvijo sveta zavoda v skladu s tem odlokom, prenehajo
mandati članom dosedanjega sveta zavoda.
25. člen
Direktor nadaljuje z delom do konca mandata.
Svet Javnega zavoda Lekarne Krško v soglasju s Skupnim organom, sprejme statut zavoda v 5 mesecih po uveljavitvi tega odloka.
Do sprejema statuta Javnega zavoda Lekarne Krško se
uporablja veljavni statut, razen določil, ki so v nasprotju z zakonom in tem odlokom.
26. člen
Z dnem uveljavitve in uporabe tega odloka preneha veljati
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Krško (Uradni list
RS, št. 82/06).
27. člen
Ta odlok se sprejme v enakem besedilu v obeh občinah
ustanoviteljicah.
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2010-O302
Krško, dne 5. septembra 2011
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.
Št. 014-5/2010
Kostanjevica na Krki, dne 22. septembra 2011
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJIC IN ZAVODA
21. člen
Zavod si mora od ustanoviteljic pridobiti:
– soglasje k statutu,
– soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,
– soglasje posamezne ustanoviteljice k ustanovitvi in
ukinitvi lekarniške enote, lekarne ali priročne zaloge zdravil na
njenem območju,
– soglasje k investicijam ali obremenitvi nepremičnin, ki
so v lasti vsake ustanoviteljice in v upravljanju zavoda in vsem
ostalim zadevam, če tako določajo predpisi.

3307.

Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občine
Krško in Občine Kostanjevica na Krki
za izvrševanje ustanoviteljskih pravic
v javnih zavodih

Na podlagi šestega odstavka 51.c in 61. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10),
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16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 –
prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06 in 47/10), in 16. člena Statuta
Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07popravek), sta Občinski svet Občine Krško, na svoji 10. seji,
dne 5. 9. 2011, in Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki,
na svoji 7. seji, dne 22. 9. 2011, sprejela

ODLOK
o ustanovitvi skupnega organa Občine Krško
in Občine Kostanjevica na Krki za izvrševanje
ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom ustanavljata Občina Krško in Občina
Kostanjevica na Krki skupni organ (v nadaljevanju: organ) za
izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v Javnem zavodu
Zdravstveni dom Krško in Javnem zavodu Lekarna Krško (v
nadaljevanju: javni zavodi).
2. člen
S tem odlokom je določena sestava skupnega organa,
njegov sedež, njegove naloge, organizacija dela organa in
način sprejemanja odločitev, financiranje organa ter delitev
stroškov za delovanje organa med občinama.
II. SESTAVA IN SEDEŽ ORGANA
3. člen
Skupni organ sestavljata vsakokratna župana Občine Krško in Občine Kostanjevica na Krki, oziroma druga oseba po
pooblastilu župana (v nadaljevanju: pooblaščenec).
4. člen
Sedež organa je na sedežu Občine Krško.
III. NALOGE SKUPNEGA ORGANA
5. člen
Naloge skupnega organa so:
– izvršuje ustanoviteljske pravice v javnih zavodih v skladu s tem odlokom v imenu in za račun soustanoviteljic, ter v
skladu z ustanovitvenimi akti,
– daje soglasja, kjer je to določeno z ustanovitvenim
aktom,
– daje pobudo za sklic seje sveta javnih zavodov in
– odloča o drugih zadevah določenih z zakonom, ustanovitvenimi akti javnih zavodov in s tem odlokom.
6. člen
Organ opravlja svoje naloge v imenu in za račun občin
ustanoviteljic.
IV. ORGANIZACIJA DELA
7. člen
Po funkciji sestavljata skupni organ vsakokratna župana
Občine Krško in Občine Kostanjevica na Krki, oziroma njuna
pooblaščenca. Seje skupnega organa vodi župan Občine Krško.
Pobudo za sklic seje lahko dajo:
– župan Občine Krško,
– župan Občine Kostanjevica na Krki,
– svet javnega zavoda iz 1. člena tega odloka
– občinski svet ene ali obeh občin soustanoviteljic.
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Pobuda za sklic seje se posreduje na naslov župana Občine Krško. Skupaj s pobudo za sklic seje morajo pobudniki za
sklic seje podati tudi predlog dnevnega reda seje.
Župan, ki sklicuje in vodi seje, mora v osmih dneh od prejema pobude odločiti, ali bo sklical sejo in o svoji odločitvi obvestiti
drugega župana in pobudnika-e. V primeru, da seje ne skliče,
mora navesti razloge. Če se župan v osmih od prejema pobude ne
izjavi o sklicu seje, se šteje, da je pobudo za sklic seje zavrnil.
Če župan, ki sklicuje in vodi seje, na pobudo za sklic seje
skupnega organa ne skliče seje skupnega organa, lahko sejo
skupnega organa skliče drugi župan.
8. člen
Vabilo za sejo s predlogom dnevnega reda in gradivom
mora biti poslano najkasneje osem dni pred sejo.
Na sejo se lahko povabi pobudnik za sklic seje, člani
svetov zavodov, direktorji oziroma ravnatelji javnih zavodov
in po potrebi druge osebe, katerih prisotnost je zaradi lažjega
dela organa smotrna.
Skliče se lahko tudi korespondenčna seja.
Osebe in organi, ki lahko dajo pobudo za sklic seje skupnega organa, lahko dajo tudi pobudo za razširitev dnevnega
reda že sklicane seje skupnega organa, in sicer najkasneje
pet dni pred dnem seje tako, da jo naslovijo na sklicatelja seje.
Skupaj s pobudo za razširitev dnevnega reda seje je treba
posredovati tudi predloge dodatnih točk dnevnega reda že sklicane seje skupnega organa in gradivo. Če sklicatelj seje skupnega organa kljub popolni in pravočasni pobudi za razširitev
dnevnega reda na že sklicano sejo skupnega organa ne uvrsti
dodatnih točk dnevnega reda, to lahko naredi drugi župan.
9. člen
O poteku seje se piše zapisnik, ki mora vsebovati sklepe, ki jih sprejme skupni organ. Prepis zapisnika mora biti
pripravljen v treh dneh po seji in se ga pošlje v podpis obema
županoma.
10. člen
Strokovne in administrativno-tehnične naloge, potrebne
za nemoteno izvajanje nalog organa, zagotavlja občinska uprava občine Krško.
V. ODLOČANJE ORGANA
11. člen
Organ lahko sprejema odločitve, če sta na seji prisotna
oba člana.
Organ sprejema odločitve soglasno, za kar si prizadevata
oba župana. V primeru, da soglasja ni mogoče doseči, velja
tista odločitev za katero je glasoval župan Občine Krško, razen
v primerih, ki se nanašajo na premoženje posamezne ustanoviteljice, velja odločitev župana ustanovitelja, na območju
katerega je premoženje.
12. člen
Organ praviloma sprejema svoje odločitve v obliki sklepov.
VI. FINANCIRANJE DELOVANJA ORGANA
13. člen
Vsaka občina krije svoje stroške v zvezi z zagotavljanjem
sredstev za delovanje organa.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Konstitutivno sejo organa skliče župan Občine Krško v
enem mesecu po uveljavitvi tega odloka. Ta odlok se objavi
skupaj s soustanoviteljskimi odloki.
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15. člen
Ta odlok se sprejme v enakem besedilu v obeh občinah
ustanoviteljicah.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2010-O302
Krško, dne 5. septembra 2011
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.
Št. 014-6/2010
Kostanjevica na Krki, dne 22. septembra 2011
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

STRAŽA
3308.

Obvezna razlaga Odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor
Mestne občine Novo mesto

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o zakoniti predkupni pravici Občine Straža
1. člen
Ta odlok določa območja predkupne pravice Občine
Straža.
2. člen
Območja predkupne pravice Občine Straža so na območjih obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in
objektov in segajo na parcele:
– 1432/2, 1053/1, 916/1, 916/5, 912/9, 951/6, 951/5, vse
k.o. Gorenja Straža;
– 697, 696, 700, 705/2, 706/1, 706/2, 707, 720, 714,
711/1, 709/3, 811/2, 812/1, 709/1, 1430, 1019, 1012/1, vse
k.o. Jurka vas;
– 1989, 2005/1, 2005/4, 2006/4, vse k.o. Prečna.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00700-30/2011-3
Straža, dne 22. septembra 2011
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS,
št. 7/07 in 27/08) ter 100. člena Poslovnika Občinskega sveta
Občine Straža (Uradni list RS, št. 14/07 in 27/08) je Občinski svet
Občine Straža na 9. redni seji dne 22. 9. 2011 sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za
zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 72/06 UPB1),
ki se nanaša na upravno območje Občine Straža – gradbena linija in regulacijska linija
V Odloku o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 72/06 UPB1), ki se nanaša na upravno območje Občine
Straža, se v 12. členu Regulacijski element sfere javnega –
gradbena linija in regulacijska linija uporabljata tako, da za
obstoječe objekte z gradbenim dovoljenjem ali uporabnim
dovoljenjem, ki se rekonstruirajo, nadzidujejo in prizidujejo,
lahko njihovi arhitekturnimi elementi (balkon, zunanje stopnice, napušč), posegajo pred gradbeno linijo in regulacijsko
linijo, če s tem soglašajo upravljavci prometne in druge javne
infrastrukture.
Št. 00700-29/2011-3
Straža, dne 22. septembra 2011
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r

3309.

Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine
Straža

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 (8/03 popr.), 58/03 – ZZK-1, 33/07 –
ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C, 79/10 Odl. US: U-I-85/09-8, 80/10
– ZUPUDPP (106/10 popr.) in 15. člena Statuta Občine Straža
(Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08), je Občinski svet Občine
Straža na 9. redni seji dne 22. 9. 2011 sprejel

3310.

Pravilnik o oddajanju zemljišč v lasti Občine
Straža v najem

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15,
U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09,
14/10 Odl. US: U-I-267/09-19), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) in 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS,
št. 7/07 in 27/08) je Občinski svet Občine Straža na 9. redni seji
dne 22. 9. 2011 sprejel

PRAVILNIK
o oddajanju zemljišč v lasti Občine Straža
v najem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo način, pogoji, postopek in
merila za oddajo zemljišč v lasti Občine Straža v najem.
2. člen
Zemljišča v lasti Občine Straža, ki jih Občina začasno ne
potrebuje, se oddajo v najem za določen čas največ pet let.
Najemno razmerje se lahko izjemoma podaljša za nadaljnjih
pet let.
II. POSTOPEK ZA ODDAJO V NAJEM
3. člen
Zemljišče se odda v najem na podlagi neposredne pogodbe, če je predviden letni prihodek od njegove oddaje nižji
od 10.000,00 EUR, sicer se uporabita metoda javne dražbe ali
metoda javnega zbiranja ponudb.
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Če je metoda javne dražbe ali javnega zbiranja ponudb
neuspešna, se lahko zemljišče odda v najem na podlagi neposredne pogodbe v dveh mesecih po neuspeli prvi metodi.

revalorizira skladno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin
za preteklo leto.

4. člen
Namera o oddaji zemljišča v najem se objavi na uradni
spletni strani Občine Straža najmanj petnajst dni pred javno
dražbo, javnim zbiranjem ponudb oziroma sklenitvijo neposredne pogodbe.

V. BREZPLAČNA UPORABA

5. člen
Če je za najem istega zemljišča več interesentov (prosilcev), se le-to odda v najem po metodi javne dražbe ali javnega
zbiranja ponudb, pri čemer se odda v najem najugodnejšemu
ponudniku ne glede na cene najema zemljišča.
III. NAJEMNO RAZMERJE
6. člen
Zemljišče se odda v najem s sklenitvijo pogodbe o oddaji
zemljišča v najem.
Pogodba mora vsebovati:
– zemljiškoknjižne in katastrske podatke zemljišča,
– namen, za katerega se bo zemljišče uporabljalo,
– višino najemnine,
– trajanje najemnega razmerja,
– način plačevanja najemnine ter sankcije v zvezi z neplačilom,
– način prenehanja najemnega razmerja,
– obveznost plačevanja stroškov,
– druge medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih
strank.
Najemna pogodba mora vsebovati tudi določilo, da se
zemljišče ne sme oddajati v podnajem.
IV. NAJEMNINA
7. člen
Višina najemnine se oblikuje v skladu z določili tega odloka, razen za kmetijska zemljišča, kjer se uporablja cenik Sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov RS za posamezno leto.
8. člen
Višina najemnine za stavbna zemljišča se določi po naslednji tabeli:
Cena v EUR/m² mesečno
1. stavbna zemljišča kot so:
dvorišče, parkirišče, vrt, zelenica

0,5

Višina najemnine se izračuna tako, da se cena najemnine za en m² zemljišča pomnoži s površino nepremičnine, ki
je predmet najema. Najemnina za stavbna zemljišča in javne
površine se plačuje letno na podlagi izstavljenega računa. Najemnina se lahko plačuje tudi mesečno, s tem da se preračuna
sorazmerni delež cene za posamezni mesec.
Najemnina oziroma zakupnina za kmetijsko zemljišče se
plačuje vnaprej za tekoče leto na podlagi izstavljenega računa.
V primeru, da je izračunana vrednost najemnine večja od
zneska, določenega z zakonom ali uredbo, ki urejata postopke
ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti, se letna najemnina določi na osnovi cenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin.
9. člen
Višina najemnin iz prve točke prejšnjega člena se lahko s
sklepom župana enkrat letno – do konca januarja tekočega leta

10. člen
Brezplačna uporaba nepremičnega premoženja je mogoča le pod pogoji, ki jih določajo predpisi na področju
ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih
skupnosti.
VI. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-27/2011-3
Straža, dne 22. septembra 2011
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

3311.

Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj
v najem v lasti Občine Straža

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list
RS, št. 69/03) in 6. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS,
št. 7/07 in 27/08) je Občinski svet Občine Straža na 9. redni seji
dne 22. 9. 2011 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
v lasti Občine Straža
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
uporaba pravilnika
Ta pravilnik uporablja pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem Občina Straža. (V nadaljnjem besedilu: najemodajalec).
2. člen
vsebina pravilnika
Ta pravilnik določa:
– splošne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prosilci oziroma prosilke (v nadaljnjem besedilu: prosilci), da so upravičeni
do dodelitve neprofitnega stanovanja;
– kriterije in merila za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer prosilcev;
– kriterije za morebitno plačilo lastne udeležbe in vplačilo
varščine ter zavezance zanju;
– površinske normative za dodelitev neprofitnih stanovanj;
– postopek dodeljevanja neprofitnih stanovanj;
– napotke za uporabo neprofitnih stanovanj;
– zamenjave neprofitnih stanovanj;
– izjemne dodelitve neprofitnih stanovanj;
– postopek spreminjanja višine najemnine po dodelitvi
neprofitnega stanovanja;
– merila za dodeljevanje socialnih stanovanj.
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II. SPLOŠNI POGOJI ZA UPRAVIČENOST DO DODELITVE
NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM

Uradni list Republike Slovenije
Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja
lestvica nadaljuje s prištevanjem po 25 odstotnih točk.

3. člen

6. člen

splošni pogoji za upravičenost do dodelitve neprofitnega
stanovanja

prednostne kategorije prosilcev

Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so
upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, so:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– stalno prebivališče v Občini Straža in na tem naslovu
dejansko tudi prebiva;
– da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj z njim uporabljajo stanovanje (v nadaljnjem besedilu: gospodinjstvo), ni
najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas
in z neprofitno najemnino, ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40  %
primernega stanovanja. Navedena omejitev ne velja za lastnike
ali solastnike stanovanj, ki jih morajo lastniki po zakonu oddajati
v najem za nedoločen čas za neprofitno najemnino;
– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva, ni lastnik
drugega premoženja, ki presega 40  % vrednosti primernega
stanovanja;
– da se mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v
letu dni pred razpisom za dodeljevanje neprofitnih stanovanj
gibljejo v mejah, določenih v 5. členu tega pravilnika;
– da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega
neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka.
Žrtve nasilja v družini z začasnim bivanjem v materinskih
domovih in zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih, centrih za
pomoč žrtvam kaznivih dejanj, lahko sodelujejo na razpisu za
oddajo neprofitnih stanovanj tudi v kraju začasnega bivališča.
Invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, lahko ne glede na kraj
stalnega prebivališča, zaprosijo za pridobitev neprofitnega stanovanja tudi v drugi občini, kjer so večje možnosti za zaposlitev
ali kjer jim je zagotovljena pomoč druge osebe in zdravstvene
storitve.
4. člen
dodatni pogoji
Pri posameznem razpisu za dodeljevanje neprofitnih stanovanj lahko najemodajalec predpiše poleg splošnih pogojev
po tem pravilniku tudi še dodatne pogoje, ki jih mora prosilec
izpolnjevati, pri čemer točke, ki jih je mogoče doseči z dodatnimi pogoji lahko presegajo skupno število točk po obrazcu
za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer ter prednostnih kategorij prosilcev, ki je sestavni del tega pravilnika (v
nadaljnjem besedilu: obrazec), kot seštevek najvišjih vrednosti
posameznih točk iz obrazca, za največ 25  %.
5. člen

Pri razreševanju vlog za pridobitev neprofitnega stanovanja imajo prednost družine z več otroki, družine z manjšim
številom zaposlenih, mladi in mlade družine, invalidi in družine z invalidnim članom in državljani z daljšo delovno dobo,
ki so brez stanovanja ali pa so podnajemniki, žrtve nasilja v
družini.
Najemodajalec v posameznem razpisu za dodeljevanje
neprofitnih stanovanj posebej opredeli prednostno kategorijo
ali prednostne kategorije prosilcev iz prejšnjega odstavka tega
člena, pri čemer lahko po svoji presoji vključi v razpis tudi
druge prednostne kategorije prosilcev, kar pa morajo v razpisu
posebej utemeljiti.
Najemodajalec v posameznem razpisu za dodeljevanje
neprofitnih stanovanj izrecno določi, katera skupina prosilcev
ima prednost pri dodelitvi neprofitnega stanovanja, če eden ali
več prosilcev doseže enako število točk glede na oceno stanovanjskih in socialnih razmer, ki so določene v obrazcu.
III. KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE
STANOVANJSKIH IN SOCIALNIH RAZMER PROSILCEV
7. člen
prednost pri dodelitvi neprofitnega stanovanja
Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja imajo prednost tisti
prosilci, ki imajo slabše stanovanjske razmere, večje število
družinskih članov, živijo v slabših socialno zdravstvenih razmerah ter prebivajo v občini vsaj 5 let in več.
Kriteriji in točkovno vrednotenje kriterijev za ocenjevanje
stanovanjskih in socialnih razmer, ki vplivajo na prednost pri
dodelitvi neprofitnega stanovanja v najem, so določeni v Merilih
za dodeljevanje neprofitnih stanovanj.
IV. KRITERIJI ZA MOREBITNO PLAČILO LASTNE
UDELEŽBE IN VPLAČILO VARŠČINE
TER ZAVEZANCI ZANJU
8. člen
oprostitev plačila lastne udeležbe in varščine
(1) Gospodinjstva, katerih dohodki v obdobju leta dni pred
razpisom ne presegajo spodaj navedenih odstotkov dohodkov,
niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine.
Velikost
gospodinjstva

Dohodek izražen v % od povprečne
neto plače v državi

gornja meja dohodka gospodinjstva

1-člansko

90 %

Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če dohodki njihovih gospodinjstev v koledarskem letu pred
letom razpisa ne presegajo:

2-člansko

135 %

3-člansko

165 %

4-člansko

195 %

5-člansko

225 %

6-člansko

255 %

Velikost
gospodinjstva

Dohodek ne sme presegati
naslednjih % od povprečno neto
plače v državi

1-člansko

200 %

2-člansko

250 %

3-člansko

315 %

9. člen

4-člansko

370 %

zavezanci za plačilo lastne udeležbe in vplačilo varščine

5-člansko

425 %

6-člansko

470 %

Za plačilo lastne udeležbe in varščine je lahko zavezano
gospodinjstvo, katerega dohodki presegajo mejo, določeno v
prejšnjem členu tega pravilnika.

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja
lestvica nadaljuje s prištevanjem po 20 odstotnih točk.
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Varščina za uporabo stanovanja lahko znaša največ tri
mesečne najemnine.
Najemodajalec in upravičenci do dodelitve neprofitnega
stanovanja opredelijo v najemni pogodbi medsebojne obveznosti v zvezi z vplačilom, vračilom in ohranjanjem vrednosti
varščine za uporabo stanovanja, upoštevaje načelo ohranjanja
vrednosti varščine v protivrednosti v eurih.
Varščino za uporabo stanovanja lahko ob poprejšnjem
soglasju najemodajalca upravičenec do pridobitve neprofitnega
stanovanja poravna tudi obročno.
Varščina se vrne ali poračuna ob prenehanju najemnega
razmerja, pri čemer je najemodajalec dolžan vrniti varščino v
znesku, ki ustreza dejanski vrednosti varščine oziroma morebitnemu preostanku varščine ob prenehanju najemnega razmerja.
Varščina se zadrži in se ne vrne, če najemnik neprofitnega
stanovanja ni usposobil stanovanja ob izselitvi ali če ni poravnal
najemnine ali obratovalnih stroškov.

opredelitev pojma, višina lastne udeležbe
Lastna udeležba so vračljiva denarna sredstva najemnika, namenjena za pridobivanje neprofitnih stanovanj v lasti
najemodajalca.
Višina lastne udeležbe lahko znaša največ 10 % vrednosti
neprofitnega stanovanja po pravilniku iz 116. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, v nadaljnjem besedilu:
zakona), brez vpliva lokacije.
11. člen
pogodba o plačilu lastne udeležbe in rok za vračilo
lastne udeležbe
Pogoje v zvezi z morebitnim plačilom in vračilom lastne
udeležbe uredijo najemodajalci in upravičenci do dodelitve neprofitnega stanovanja z medsebojno pogodbo, pri čemer se
lastna udeležba najemniku neprofitnega stanovanja vrne najkasneje po 10 letih v protivrednosti v eurih, z 2  % obrestno mero.
12. člen

V. POVRŠINSKI NORMATIVI ZA DODELITEV
NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

opredelitev varščine v najemni pogodbi, možnost
obročne poravnave, vračilo varščine

13. člen

Varščino za uporabo stanovanja lahko zahteva najemodajalec kot denarna sredstva, ki so ob morebitni izselitvi najemnika iz stanovanja potrebna za vzpostavitev stanovanja v stanje
ob vselitvi, ob upoštevanju običajne rabe stanovanja.

površinski normativi
Najemodajalci uporabljajo pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj naslednje površinske normative:

Število članov gospodinjstva

Površina stanovanja brez plačila lastne
udeležbe in varščine

Površina stanovanja s plačilom lastne
udeležbe in varščine

1-člansko

od 20 m2 do 30 m2

od 20 m2 do 45 m2

m2

2-člansko

nad 30

m2

nad 30 m2 do 55 m2

3-člansko

nad 45 m2 do 55 m2

nad 45 m2 do 70 m2

4-člansko

nad 55

m2

nad 55 m2 do 82 m2

5-člansko

nad 65 m2 do 75 m2

nad 65 m2 do 95 m2

6-člansko

nad 75

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine
spodnjega in gornjega razreda povečajo za 6 m2.
Najemodajalci lahko oddajo v najem tudi manjše stanovanje, če se upravičenec s tem strinja ali če to želi.
Najemodajalci lahko oddajo v najem tudi večje stanovanje, če se upravičenec s tem strinja ali če to želi, pri čemer se
razlika v m2 lahko obračuna kot prosto oblikovana najemnina.
Površinski normativi iz prvega odstavka tega člena, ki zadevajo stanovanja brez plačila lastne udeležbe in varščine, se
uporabljajo tudi kot zgornje meje pri izračunavanju subvencij k
najemninam skladno s tretjim odstavkom 121. člena zakona.
Za enočlanska gospodinjstva se kot zgornja meja pri izračunavanju subvencij k najemninam uporablja stanovanjska
površina do 40 m2, če najemodajalec najemniku ne ponudi
v zamenjavo primernega stanovanja površine do 30 m2. V
primeru, da najemodajalec ponudi najemniku v zamenjavo
primerno stanovanje površine do 30 m2, najemnik pa preselitev
vanj zavrne, se od zavrnitve dalje pri izračunavanju subvencije
upošteva stanovanjska površina do 30 m2.

m2

do 45

m2

do 65
do 85

m2

nad 75 m2 do 105 m2

zahtevajo družinske ali socialno zdravstvene razmere kot na
primer, če gre za tri generacije v družini, težjo invalidnost, težjo
bolezen, ki terja trajno nego in podobno.
Najemodajalec odloča o odstopanju od površinskih normativov po prejšnjem odstavku, upoštevaje mnenje Centra za
socialno delo, ki ga predloži upravičenec.
15. člen
odprava arhitektonskih ovir
Če je neprofitno stanovanje namenjeno invalidu oziroma
družini z invalidnim članom, ki mu je otežkočeno oziroma preprečeno normalno gibanje, je potrebno ob dodelitvi neprofitnega
stanovanja upoštevati potrebo po odpravi arhitektonskih ovir v
stanovanju ali pri dostopu ali izhodu iz stanovanjske stavbe, kakor tudi zadostne površine za gibanje z invalidskim vozičkom.
VI. POSTOPEK DODELJEVANJA NEPROFITNIH
STANOVANJ

14. člen

16. člen

upoštevanje dodatnega dnevnega ali spalnega prostora

javni razpis

Pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem se lahko preseže površinske normative iz prejšnjega člena z upoštevanjem dodatnega dnevnega ali spalnega prostora, če to

Za oddajo neprofitnih stanovanj najemodajalec objavi javni razpis na spletni strani občine ali v časopisu Stražan in na
oglasni deski.
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V javnem razpisu se lahko najemodajalec odloči za oblikovanje dveh prednostnih list, ločeno za stanovanja, ki so
predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne
razmere po 9. členu tega pravilnika niso zavezanci za plačilo
lastne udeležbe in vplačilo varščine, ter za stanovanja, ki
so predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na
dohodek morebitni zavezanci za plačilo lastne udeležbe in
varščine.
17. člen
vsebina javnega razpisa
Razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem mora
določati zlasti:
1. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem;
2. podatke, ki jih morajo udeleženci razpisa navesti v
vlogi;
3. dokumentacijo, ki jo morajo udeleženci razpisa priložiti
vlogi;
4. podatek o odločitvi najemodajalca glede plačila lastne
udeležbe in varščine ter pogoje glede plačila;
5. podatek o morebitni odločitvi najemodajalca o oblikovanju ločenih prednostnih list po drugem odstavku prejšnjega
člena tega pravilnika;
6. okvirno število razpoložljivih neprofitnih stanovanj, pri
čemer se posebej opredelijo stanovanja, ki so predvidena za
oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po
9. členu tega pravilnika niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in vplačilo varščine za uporabo stanovanja, upoštevaje tudi
podatek o številu stanovanj, prilagojenih potrebam invalidov;
7. opredelitev prednostnih kategorij prosilcev;
8. podatek o prednostni kategoriji prosilcev, če eden ali
več prosilcev doseže v razpisu enako število točk po obrazcu
za oceno stanovanjskih razmer;
9. okvirni rok, v katerem bodo neprofitna stanovanja, ki so
predmet razpisa, na razpolago za oddajo v najem;
10. rok za oddajo vlog in okvirni rok za objavo izidov
razpisa;
11. višino neprofitne najemnine za povprečno stanovanje,
ki je predmet razpisa, skupaj z napotilom na predpise, ki določajo neprofitne najemnine in subvencioniranje najemnin;
12. možnost spremembe najemnine v primeru spremenjenih pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja, skladno
z 90. členom zakona.
18. člen
razpisna dokumentacija
Vlogi za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem morajo prosilec in polnoletni člani gospodinjstva priložiti naslednje
listine:
– potrdilo o državljanstvu;
– potrdilo o številu družinskih članov oziroma članov gospodinjstva z navedbo stalnega prebivanja na območju občine;
– izjavo o morebitnih neobdavčljivih dohodkih in prejemkih ter nazivih njihovih izplačevalcev, za koledarsko leto pred
razpisom;
– dokazila o vseh izplačanih neto plačah v letu razpisa, če
v preteklem koledarskem letu pred razpisom ni imel dohodkov
iz delovnega razmerja;
– izjavo o premoženjskem stanju, skladno s prvim odstavkom 3. člena tega pravilnika;
– najemno oziroma podnajemno pogodbo, če prosilec ne
živi pri starših ali sorodnikih;
– dokumentacijo o trajni vezanosti na uporabo invalidskega vozička ali o vezanosti na trajno pomoč druge osebe, kolikor
gre za invalida po tretjem odstavku 3. člena tega pravilnika;
– drugo z razpisom zahtevano dokumentacijo, s katero se
izkazuje socialno-zdravstvene razmere in
– izjavo o vseh plačanih obveznostih, kolikor je prosilec
že imel v najemu neprofitno stanovanje.
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19. člen
razpisni postopek
Najemodajalec imenuje komisijo v sestavi: uslužbenec
občinske uprave, ki tudi vodi postopek, strokovni delavec CSD
in predstavnik humanitarne organizacije iz Občine Straža, ki
prouči utemeljenost vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih za
oblikovanje prednostne liste za oddajo neprofitnih stanovanj,
ki jih opravijo pri pristojnih organih ter organizacijah in posameznikih.
Najemodajalec določi udeležencem razpisa, katerih vloge
so nepopolne, rok za dopolnitev vloge.
Vloge, ki jih udeleženci razpisa ne dopolnijo v predpisanem roku, se zavržejo s sklepom.
Dokler predpisani rok za dopolnitev vlog ne preteče, ni
mogoče sestaviti prednostne liste za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.
Za vodenje razpisnega postopka se uporabljajo določila
zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
20. člen
uporaba obrazca
Pri proučitvi vseh okoliščin, pomembnih za uvrstitev in
razvrstitev udeležencev razpisa na prednostno listo za oddajo
neprofitnih stanovanj v najem, uporablja najemodajalec za
ocenitev stanovanjskih in socialnih razmer, v katerih živijo udeleženci razpisa in njihovi ožji družinski člani, obrazec iz priloge
tega pravilnika – merila.
21. člen
izpolnjevanje točkovalnih zapisnikov, možnost ogleda
stanovanjskih razmer v komisiji
Komisija iz 20. člena tega pravilnika izpolni točkovalni
zapisnik na podlagi obrazca iz priloge tega pravilnika, en izvod
zapisnika se posreduje udeležencu razpisa.
Komisija si lahko stanovanjske razmere udeležencev razpisa tudi ogleda.
Komisija po ogledu stanovanjskih razmer izpolni točkovalni zapisnik na podlagi obrazca iz priloge tega pravilnika.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, en izvod zapisnika
se po opravljenem ogledu vroči udeležencu razpisa.
Komisija ne ugotavlja stanovanjskih razmer z ogledom v
materinskih domovih in zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih,
centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj.
22. člen
določitev prednostne liste za oddajo neprofitnih stanovanj
Najemodajalec na podlagi določb tega pravilnika, razpisnih pogojev ter obrazca iz priloge tega pravilnika določi
prednostno listo upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj
v najem in jo objavi na enak način kot razpis.
Najemodajalec neprofitnih stanovanj mora pri objavi prednostne liste iz prejšnjega odstavka tega člena zagotoviti ločeno
objavo seznama upravičencev do najema neprofitnih stanovanj
po kriterijih iz 9. člena tega pravilnika, od seznama ostalih
upravičencev.
23. člen
pravno varstvo
Odločbo o uvrstitvi na prednostno listo upravičencev, ki
jim bodo zagotovljena stanovanja oziroma ne-uvrstitvi na prednostno listo upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj izda
ob upoštevanju zakona, ki ureja splošni upravni postopek, pooblaščena oseba najemodajalca, v šestih mesecih po zaključku
javnega razpisa.
Zoper odločitev pristojnega organa najemodajalca – občine je dopustna pritožba na župana.
Odločitev o pritožbi je dokončna. Po rešitvi pritožb se
objavi seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena stanovanja.
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24. člen
najemna pogodba za nedoločen čas
Najemodajalci skladno z objavljenim seznamom pozovejo
upravičenca k sklenitvi najemne pogodbe. Najemna pogodba
se sklepa za nedoločen čas.
Če se upravičenec iz seznama ne odzove na ponoven
najemodajalčev poziv k sklenitvi najemne pogodbe, se črta iz
seznama iz prejšnjega odstavka.
25. člen
namembnost neprofitnih stanovanj po izpraznitvi
V primeru izpraznitve neprofitnega stanovanja, ki je bilo
dodeljeno skladno s tem pravilnikom, se stanovanje dodeli v
najem na podlagi javnega razpisa, razen če na javni razpis ne
prispe nobena vloga.
Če na javni razpis ne prispe nobena vloga, najemodajalec
objavi javni poziv za zbiranje ponudb za oddajo stanovanj v
najem za določen čas za prosto oblikovano najemnino.
V primerih iz prejšnjega odstavka se stanovanje odda v
najem za določen čas enega leta, po preteku enega leta pa
se javni razpis za oddajo stanovanj v najem upravičencem do
neprofitnih stanovanj ponovi.
VII. NAPOTKI ZA UPORABO NEPROFITNIH STANOVANJ
26. člen
uporaba neprofitnih stanovanj
Najemniki so dolžni pri uporabi neprofitnih stanovanj skrbeti za upoštevanje določb zakona, sklenjene najemne pogodbe ter hišnega reda, upoštevaje načelo skrbne rabe stanovanja
ter skupnih delov stavbe.
VIII. ZAMENJAVE NEPROFITNIH STANOVANJ
27. člen
možnost zamenjave stanovanja
Najemodajalci v okviru svojih možnosti omogočajo menjave najemnih stanovanj in pri tem upoštevajo spremenjene
potrebe najemnikov neprofitnih stanovanj po primerni stanovanjski površini, lokaciji stanovanja, legi (nadstropje) in višini
najemnine in drugih stroških za uporabo stanovanja.
O upravičenosti oziroma neupravičenosti do zamenjave
neprofitnega stanovanja najemodajalec odloči skladno z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
IX. IZJEMNE DODELITVE NEPROFITNIH STANOVANJ
V NAJEM
28. člen
izjemna dodelitev neprofitnega stanovanja
Najemodajalec v primeru rušenja, prenove ter elementarne in druge nesreče lahko prizadetemu v nesreči, če ne
razpolagajo z bivalnimi enotami, namenjenimi začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, dodelijo
neprofitno stanovanje v najem za določen čas, do odprave posledic nesreče, na podlagi odločitve župana oziroma direktorja
javnega stanovanjskega sklada.
Na podlagi odločitve župana se lahko po poprejšnjem
mnenju Centra za socialno delo dodeli neprofitno stanovanje
za določen čas tudi družini, kjer je začasna preselitev potrebna
zaradi varstva interesov otrok.
O odločitvi o izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanja po
prvem in drugem odstavku tega člena se obvesti občinski svet.
Osebe, katerih vloge za izjemno dodelitev neprofitnega
stanovanja se zavrnejo, se lahko pritožijo na župana Občini
Straža.
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X. POSTOPEK SPREMINJANJA VIŠINE NAJEMNINE
PO DODELITVI NEPROFITNEGA STANOVANJA
29. člen
spreminjanje višine najemnine
Najemodajalec lahko vsakih pet let preveri ali najemnik in
uporabniki neprofitnega stanovanja še izpolnjujejo dohodkovne
pogoje za uporabo neprofitnega stanovanja po veljavnem pravilniku na dan preverjanja.
Podatke o denarnih prejemkih in izjavo o premoženjskem
stanju se zahteva za obdobje zadnjih 12. mesecev pred preverjanjem izpolnjevanja pogojev za uporabo neprofitnega stanovanja. Najemniki morajo na zahtevo najemodajalca predložiti
vse zahtevane izjave in dokazila zase in za uporabnike v roku
30 dni od prejema zahteve.
Najemodajalec odloči o upravičenosti oziroma neupravičenosti najemnika do nadaljevanja neprofitnega najemnega
razmerja v 30 dneh po prejemu vseh dokazil iz prejšnjega
odstavka z odločbo v upravnem postopku.
Zoper odločbo je ob upoštevanju statusa najemodajalca dopustna pritožba na pritožbeni organ iz 24. člena tega pravilnika.
Če se socialne razmere najemnika, ki plačuje za stanovanje prosto oblikovano najemnino, spremenijo tako, da dohodek
pade pod mejo, določeno v 5. členu tega pravilnika, lahko najemnik od najemodajalca zahteva preveritev svojega socialnega
stanja in ponovno spremembo prosto oblikovane najemnine v
neprofitno najemnino.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
uveljavitev pravilnika
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2011-3
Straža, dne 22. septembra 2011
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.
MERILA ZA DODELJEVANJE NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM
Pri ugotavljanju upravičenosti za pridobitev neprofitnih
stanovanj v najem se poleg zahtev splošnih in posebnih pogojev, uporabljajo merila določena s tem pravilnikom.
Stanovanjske razmere, v katerih živijo prosilec in njegovi
družinski člani, se ocenjujejo glede na:
1. Stanovanjski status:
a) prosilec je brez stanovanja
180
b) prosilec je podnajemnik
140
c) prosilec stanuje v samskem domu
130
d) prosilec stanuje z družino pri starših ali
sorodnikih
120
Opomba:
a) udeleženec razpisa, ki je brez stanovanja
Točkuje se, če udeleženec razpisa:
– prebiva v prostorih za začasno bivanje (začasno prebivališče v materinskem domu, zavetišču, na gradbiščih, prostorih v začasnih zgradbah in podobno), opredeljenih v 1. točki
3. člena stanovanjskega zakona,
– z družino prebiva v stavbah, zgrajenih za nastanitev
posameznikov, opredeljenih v 2. točki 3. člena stanovanjskega
zakona,
– sam ali z družino občasno prebiva v stanovanjskih
stavbah, vendar brez statusa najemnika, podnajemnika ali
uporabnika stanovanja,
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b) udeleženec razpisa, ki je podnajemnik
– Točkuje se, če ima udeleženec razpisa dokazila o plačevanju podnajemnine ali najemnine kot za profitno stanovanje.
c) udeleženec razpisa stanuje v samskem domu
– Točkuje se, če ima udeleženec razpisa sklenjeno pogodbo o najemu prostora, zgrajenega za nastanitev posameznika.
d) udeleženec razpisa stanuje pri starših ali sorodnikih
– Točkuje se, če udeleženec razpisa razpolaga z dokazilom, da stanuje pri starših ali sorodnikih (potrdilo o stalnem
prebivališču ali gospodinjski skupnosti).
2. Kvaliteta bivanja
a) bivanje v stanovanju nižje kategorije, provizoriju
ali baraki
120
b) bivanje v kletnem ali podstrešnem stanovanju
40
c) bivanje v vlažnem in mračnem stanovanju
20
Opomba:
a) bivanje v stanovanju nižje kategorije, provizoriju ali
baraki
– Točkuje se, če udeleženec razpisa biva v stanovanju, ki
ne dosega minimalnih standardov opremljenosti, ovrednoteno z
največ 110 točkami, ali biva v objektu, predvidenem za rušenje
ali potrebnim celovite rekonstrukcije.
3. Utesnjenost v stanovanju – stanovanjska površina
– do 4 m2 na družinskega člana
120
– od 4 m2 do 8 m2 na družinskega člana
80
– od 8 m2 do 12 m2 na družinskega člana
60
Opomba:
– Pri točkovanju se upoštevajo podatki o površini stanovanja iz sklenjene najemne oziroma podnajemne pogodbe ali
zapisnika o točkovanju stanovanja.
4. Neprimernost stanovanja – stanovanje brez posameznih delov oziroma souporaba posameznih delov
stanovanja:
a) stanovanje brez kuhinje
40
b) stanovanje brez sanitarnih prostorov
40
c) stanovanje s souporabo kuhinje
20
d) stanovanje s souporabo sanitarnih prostorov
ali s sanitarnimi prostori izven stanovanja
20
Opomba:
– Pod a) in b) se točkuje udeleženec razpisa, ki je brez
kuhinje oziroma brez WC in kopalnice v stanovanju oziroma
ima WC izven stanovanja.
– Pod c) in d) se točkuje le v primeru, ko uporabniki stanovanja niso družinski člani.
5. Funkcionalnost stanovanja
a) stanovanje z arhitektonskimi ovirami,
(če gre za invalida, ki je gibalno oviran)
50
b) stanovanje z vhodom neposredno z dvorišča
10
Opomba:
a) stanovanje z grajenimi ovirami
– Točkuje se, če je udeleženec razpisa oziroma njegov
družinski član trajno vezan na uporabo invalidskega vozička.
b) stanovanje z vhodom neposredno z dvorišča
– Točkuje se le v primeru, če je vhod neposredno v bivalne prostore.
6. Socialne razmere – število ožjih družinskih članov
a) za vsakega mladoletnega otroka
30
b) družina z družinskim članom iz 6. člena
stanovanjskega zakona, starim nad 65 let
30

nika.

Opomba:
a) za vsakega mladoletnega otroka
– Točkuje se tudi nosečnost, izkazana s potrdilom zdrav-
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b) točkuje se, če udeleženca razpisa veže dolžnost preživljanja ožjega družinskega člana, starega nad 65 let.
7. Ločeno življenje
a) ločeno življenje roditeljev in mladoletnih otrok, zaradi
neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji
družini, zavodu)
60
b) status roditelja, ki sam preživlja
otroka (samohranilec)
40
c) ločeno življenje roditeljev, zaradi neprimernih
stanovanjskih razmer
40
Opomba:
a) in c) ločeno življenje
– Točkuje se le v primeru, če je iz odločbe o oddaji v rejništvo, v drugo družino ali zavod razvidno, da so razlog oddaje
neprimerne stanovanjske razmere.
b) status roditelja, ki sam preživlja otroka
– Točkuje se v primeru, da roditelj sam preživlja otroka,
kar dokazuje z rojstnim listom oziroma s potrdilom, da je preživnina neizterljiva – potrdilo o vložitvi predloga za izvršbo ali o
vložitvi predloga za izterjavo preživnine iz tujine.
8. Zdravstvene razmere
a) trajna obolenja mladoletnih otrok, pogojena
s slabimi stanovanjskimi razmerami
80
b) trajna obolenja, pogojena s slabimi stanovanjskimi
razmerami
60
Opomba:
– Določili veljata v primerih, če gre za obolenja, pogojena
s slabimi stanovanjskimi razmerami, oziroma obolenja, na katera slabe stanovanjske razmere neugodno vplivajo.
– Točke za več družinskih članov, pri katerih je ugotovljeno trajno obolenje, pogojeno s slabimi stanovanjskimi razmerami, se seštevajo.
– Trajno obolenje se dokazuje z izvidom zdravniške komisije I. stopnje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
9. Invalidnost
a) družina, ki živi z otrokom, ki ima zmerno, težjo
ali težko duševno ali težko telesno motnjo,
ugotovljeno po pristojni komisiji
60
b) invalidnost, zaradi katere je prosilec ali odrasli
družinski član nesposoben za samostojno
življenje in delo in je ugotovljena z izvidom
in mnenjem pristojne komisije
50
Opomba:
Invalidnost se točkuje, če ni zagotovljeno institucionalno
varstvo:
– družini, ki živi z otrokom, ki ima zmerno, težjo ali
težko duševno ali težko telesno motnjo, ki se dokazuje z
izvidom in mnenjem specialistične pediatrične službe oziroma odločbe po pravilniku o razvrščanju in razvidu otrok
in mladoletnikov in mlajših polnoletnih oseb z motnjami v
telesnem in duševnem razvoju; za vsakega otroka posebej,
točke se seštevajo;
– nesposobnost za samostojno življenje in delo se dokazuje z odločbo Centra za socialno delo, Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje oziroma Zavoda za zaposlovanje;
tudi v primeru, ko ima odrasli družinski član podaljšano roditeljsko pravico (odločba sodišča).
10. Mlada družina
Družina v kateri nobeden od staršev ni starejši
od 35 let
30
Opomba:
– Kot starost 35 let se šteje 35 let, dopolnjenih v letu
razpisa. Kot mlada družina se upoštevajo vse družinske oblike
(tudi družina le z enim roditeljem).
11. Žrtve nasilja v družini
Oseba s statusom žrtve v družini
30
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12. Pri ocenjevanju se upošteva čas bivanja v občini:
– trajanje stalnega bivanja v Občini Straža
a) nad 5 let + 5 %
b) nad 10 let + 10 %
c) nad 15 let + 15 %
d) nad 20 let + 20 %
Odstotek se računa od skupnega števila točk, ki jih zbere
posamezni prosilec na podlagi 7. člena tega pravilnika.
Ob enakem številu točk, ima prednost prosilec z daljšo
čakalno dobo na neprofitno stanovanje.

3312.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o ohranjanju
in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja
v Občini Straža za programsko obdobje
2007–2013

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list
RS, št. 7/07 in 27/08) in 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 45/08 – ZKme-1) je Občinski svet Občine Straža na
9. redni seji dne 22. 9. 2011 sprejel

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o ohranjanju
in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja
v Občini Straža za programsko obdobje
2007–2013
1. člen
V Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža za programsko obdobje
2007–2013 (Uradni list RS, št. 71/07 in 63/08) se v prvem
odstavku 7. člena črta besedilo »v Uradnem listu RS« in se
ga nadomesti z besedilom »na spletni strani Občine Straža,
v lokalnem občinskem glasilu Stražan in na oglasni deski
Občine Straža«.
2. člen
V 10. členu se črta drugi odstavek, ki ga nadomesti nov
drugi odstavek z besedilom:
»V primeru, ko dejanski upravičeni stroški presežejo načrtovane upravičene stroške in znesek na zahtevku presega
znesek odobrenih sredstev, se upravičencu izplačajo sredstva v višini odobrenega zneska. V primeru, ko so dejanski
upravičeni stroški nižji od načrtovanih upravičenih stroškov
in je znesek na zahtevku nižji od zneska odobrenih sredstev,
se upravičencu izplačajo sredstva v višini deleža odobrenih
sredstev glede na načrtovane upravičene stroške. V obeh
primerih se o tem na zahtevku za izplačilo napravi uradni
zaznamek.«
3. člen
V tretjem odstavku 11. člena se:
– v prvi alineji črta besedilo »in opreme«
– dodata se novi druga in tretja alineja z besedilom:
»– nakup opreme: stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke (razen za gnojne
jame in gnojišča), ter druga oprema,
– nakup opreme za ograditev pašnikov in pregraditev
pašnikov na pašne čredinke, nakup opreme za ureditev napajališč za živino,«
– dosedanje druga, tretja, četrta in peta alineja postanejo
četrta, peta, šesta in sedma alineja.
V osmem odstavku 11. člena se:
– v drugi alineji črta beseda »najvišja«
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– doda se nova tretja alineja z besedilom:
»– najvišji znesek dodeljene pomoči za ta ukrep je lahko
3.000 €,«
– dosedanja tretja alineja postane četrta alineja.
4. člen
V osmem odstavku 12. člena se:
– doda se nova prva alineja z besedilom:
»– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev:«
– dosedanje prva, druga in tretja alineja postanejo točke
nove prve alineje,
– dosedanja četrta alineja se črta in jo nadomesti nova
druga alineja z besedilom:
»– najvišji znesek dodeljene pomoči za ta ukrep je lahko
3.000 €.«
5. člen
V prvem odstavku 13. člena se črta besedilo »naredijo
naravne nesreče« in se ga nadomesti z besedilom »povzročijo
neugodne vremenske razmere, ki jih lahko izenačimo z naravnimi nesrečami«.
6. člen
V četrtem odstavku 16. člena se doda šesta alineja z
besedilom:
»– pisno:
– izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z
navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za »de minimis« pomoč,
– izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh
za iste upravičene stroške,
– zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči »de
minimis«, ne bo presežena zgornja meja »de minimis« pomoči
ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.«
V petem odstavku 16. člena se pred besedo »nosilci«
doda besedilo »Do sredstev so upravičeni«.
V 16. členu se doda nov šesti odstavek z besedilom:
»Do »de minimis« pomoči niso upravičena:
– podjetja iz sektorja ribištva in ribogojstva,
– podjetja iz sektorja premogovništva,
– podjetja primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov
iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– podjetja, ki delujejo na področju predelave in trženja
kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce,
– podjetja v težavah.«
V 16. členu se doda nov sedmi odstavek z besedilom:
»Podpore se ne dodeli:
– podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, za
nakup vozil za cestni prevoz tovora,
– v primeru, da bo pomoč namenjena izvozu oziroma z
izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice,
kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami,
z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi
tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
– v primeru, da bo pomoč pogojena s prednostjo rabe
domačega blaga pred rabo uvoženega.«
Dosedanji šesti odstavek 16. člena postane osmi odstavek.
V dosedanjem sedmem odstavku 16. člena, ki postane
deveti odstavek, se:
– v drugi alineji črta beseda »najvišji«,
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– doda nova tretja alineja z besedilom:
»– najvišji znesek dodeljene pomoči za ta ukrep je lahko
3.000 €,«
– dosedanja tretja alineja se črta in jo nadomesti nova
četrta alineja z besedilom:
»– skupna pomoč »de minimis«, dodeljena istemu podjetju, ne sme presegati 200.000 € neto v obdobju zadnjih treh
proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša
zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 €).«
– doda nova peta alineja z besedilom:
»– če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel ali
namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek
prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči.«
V 16. členu se doda nov deseti odstavek z besedilom:
»Dajalec pomoči pisno obvestil prejemnika, da je pomoč
dodeljena po pravilu »de minimis«.«
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-18/2011-4
Straža, dne 22. septembra 2011
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

3313.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišč »družbena
lastnina – imetnik pravice uporabe: Osnovna
šola Vavta vas«

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15,
U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10
Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10)
in 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in
27/08) je Občinski svet Občine Straža na 9. redni seji dne 22. 9.
2011 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišč
»družbena lastnina – imetnik pravice uporabe:
Osnovna šola Vavta vas«
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča »družbena lastnina – imetnik pravice uporabe: Osnovna šola Vavta vas« na
zemljiščih parc. št. 1012/1, 1010/4, 1013/2, 1017, 1018 in delu
1019, k.o. 1494 Jurka vas.
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti
status »družbena lastnina – imetnik pravice uporabe: Osnovna
šola Vavta vas« in postanejo last Občine Straža, Ulica talcev 9,
8351 Straža, matična številka: 2241145.

Uradni list Republike Slovenije
3314.

Na podlagi 12. člena Zakona o cestah (Uradni list RS,
št. 109/10), na podlagi 17. in 18. člena Odloka o občinskih cestah
v Občini Straža (Uradni list RS, št. 1/09), 14. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 72/06 in 20/10) ter 7. člena Statuta
Občine Straža (Uradni list RS, št. 14 /07 in 27/08) je Občinski svet
Občine Straža na 9. redni seji dne 22. 9. 2011 sprejel

SKLEP
o izkazani javni koristi za cesto št. 295043
skozi Stražo in Podgoro
1. člen
Občinski svet Občine Straža ugotavlja, da je zaradi »Izgradnje kolesarske steze in pločnika ob lokalni cesti LC 295043 Bršljin–Prečna–Straža v Občini Straža« po projektu podjetja ACER,
št. PR – R5/2010 iz marca 2011, izkazana javna korist za:
1. razlastitev dela zemljišč parc. št.:
– 1412/1, ekstenzivni sadovnjak, v izmeri 39 m2, vpisan
pri ZKV 1889,
– 1413/1, dvorišče, v izmeri 60 m2, vpisano pri ZKV
1889,
– 1440, dvorišče, v izmeri 49 m2, vpisano pri ZKV 318,
– 2881, njiva, v izmeri 321,5 m2, vpisana pri ZKV 343,
– 2880/1, njiva, v izmeri 270 m2, vpisana pri ZKV 1515,
– 2880/2, travnik, v izmeri 160 m2, vpisana pri ZKV 1515,
– 2820/2, dvorišče, v izmeri 17 m2, vpisano pri ZKV 224.
2. člen
Gradnja je ustrezna glede vrste dopustnih gradenj in
drugih del. Predvidena je novogradnja površine za pešce in
kolesarje, ki je skladna z Odlokom o prostorsko ureditvenih
pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto.
Poteka po območju kmetijskih in stavbnih zemljišč.
Gradnja je skladna z varovanjem in merili urejanje sfere
javnega. Za vsak posamezen infrastrukturni vod je pridobljeno
soglasje upravljavca posameznega infrastrukturnega sistema.
3. člen
Območja posega na tangirane parcele so prikazane na
kartah izseka iz katastrske situacije, ki je v prilogi tega sklepa.
4. člen
Zgrajena infrastruktura predstavlja izboljšanje prometne
varnosti udeležencev v prometu, še posebej pešcev in kolesarjev. Zgrajena kolesarska steza in pločnik ob lokalni cesti LC
295043 Bršljin–Prečna–Straža v Občini Straža predstavlja del
varne poti otrok v šolo.
5. člen
Ta sklep se začne izvajati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-28/2011-3
Straža, dne 22. septembra 2011
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00700-26/2011-3
Straža, dne 22. septembra 2011
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

Sklep o izkazani javni koristi za cesto
št. 295043 skozi Stražo in Podgoro

ŠTORE
3315.

Odlok o režijskem obratu v Občini Štore

Na podlagi 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP,

Uradni list Republike Slovenije
38/10 – ZUKN, 57/11), 8. člena Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Štore (Uradni list RS, št. 49/97), 5. in 16. člena
Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave (Uradni list RS, št. 49/00) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list
RS, št. 66/99, 112/00, 5/03, 1/07, 102/10) je Občinski svet Občine
Štore na 6. redni seji dne 21. 9. 2011 sprejel

ODLOK
o režijskem obratu v Občini Štore
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Štore ustanavlja režijski obrat kot
svojo notranjo organizacijsko enoto, določa njegove prostorska
in organizacijske zasnove ter vodenje režijskega obrata, njegove pristojnosti in financiranje.
II. PROSTORSKA IN ORGANIZACIJSKA ZASNOVA
TER VODENJE REŽIJSKEGA OBRATA
2. člen
Režijski obrat deluje na območju Občine Štore.
3. člen
Režijski obrat je organiziran kot samostojna notranja organizacijska enota v okviru občinske uprave Občine Štore in
ni pravna oseba.
Režijski obrat se ustanovi za nedoločen čas.
4. člen
Režijski obrat vodi delavec, ki ga župan s sklepom imenuje za vodjo. Vodja režijskega obrata je odgovoren za izvršitev
dodeljenih nalog.
Zaposlovanje v režijskem obratu se izvaja v skladu s
Pravilnikom o sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi
Občine Štore ter kadrovskim načrtom delovnih mest.
Vsi drugi pogoji, kot so delovni čas, sankcije za kršitve
na delovnem mestu, disciplinske odgovornosti in drugo, se
določijo na isti osnovi kot veljajo za občinsko upravo. Dolžnosti
zaposlenih se opredelijo v sistemizaciji delovnih mest.
V okviru režijskega obrata lahko delujejo zaposleni kot
redno zaposleni, zaposleni po pogodbah ali preko programov
javnih del.
III. DEJAVNOST
5. člen
Režijski obrat zagotavlja izvajanje naslednjih gospodarskih javnih služb:
– urejanje, vzdrževanje in čiščenje javnih površin, javnih
poti, javnih površin za pešce, javnih zelenih površin, rekreacijskih, turističnih, učnih ter drugih javnih površin;
– vzdrževanje in urejanje javnih prometnih površin, vključno z vzdrževanjem in upravljanjem javne razsvetljave;
– urejanje javnih parkirišč;
– plakatiranje, obešanje transparentov in zastav ter krasitev kraja in naselij;
– urejanje stavbnih zemljišč v javni lasti;
– urejanje in vzdrževanje pokopališč;
– opravljanje drugih gospodarskih javnih služb (obveznih
in neobveznih), kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno
podjetje ali podeliti koncesijo.
Režijski obrat izvaja v okviru zagotavljanja gospodarskih
javnih služb iz prejšnjega odstavka tiste dejavnosti, ki se ne izvajajo s podelitvijo koncesije in tiste dejavnosti, ki predstavljajo
dopolnitev dejavnostim, ki se izvajajo s podelitvijo koncesije.
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IV. FINANCIRANJE
6. člen
Viri financiranja režijskega obrata so:
– proračun Občine Štore,
– prihodki ustvarjeni s prometom v okviru delovanja režijskega obrata,
– drugi viri po zakonu.
Prihodki, ki jih režijski obrat pridobiva se stekajo v občinski proračun.
7. člen
Računovodske in knjigovodske storitve za režijski obrat
opravlja občinska uprava.
Za režijski obrat se vodi ločeno knjigovodstvo, kar omogoča obračun stroškov, odhodkov in prihodkov po načelih, ki
veljajo za gospodarske družbe.
V. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0002/2011-1
Štore, dne 22. septembra 2011
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

3316.

Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne
službe za upravljanje in vzdrževanje javne
razsvetljave v naseljih v Občini Štore

Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09 in 51/10), 3. in
7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS; Uradni
list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10
– ZUKN, 57/11), 62. člena Zakona o cestah (Uradni list RS,
št. 33/06 – ZJC-UPB1, 109/10 – ZCes-1), 4. in 8. člena Odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini Štore (Uradni list RS,
št. 49/97) ter 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS,
št. 66/99, 112/00, 5/03, 1/07, 102/10) je Občinski svet Občine
Štore na 6. redni seji dne 21. 9. 2011 sprejel

ODLOK
o načinu izvajanja gospodarske javne službe
za upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave
v naseljih v Občini Štore
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom ureja Občina Štore način izvajanja, predmet, območje, pogoje in ostale elemente za opravljanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja javne razsvetljave v naseljih v Občini Štore (v nadaljevanju: javna služba).
2. člen
Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih je izbirna gospodarska javna služba, ki jo Občina Štore zagotavlja z izvajanjem del in nalog v okviru Režijskega obrata Občine Štore,
ki deluje kot notranja organizacijska enota občinske uprave
Občine Štore (v nadaljevanju: izvajalec).
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II. PREDMET IZVAJANJA
3. člen
Predmet izvajanja je opravljanje javne službe, ki obsega vse storitve rednega vzdrževanja in obnavljanja, potrebne
za zagotavljanje nemotenega in brezhibnega delovanja javne
razsvetljave:
1. zamenjava svetil in svetilk;
2. zamenjava drogov svetil in drugih naprav ter svetlobnih
znakov;
3. popravilo oziroma menjava sestavnih delov naprav za
javno razsvetljavo;
4. čiščenje in redno vzdrževanje drogov in drugih delov
javne razsvetljave ter svetlobnih znakov;
5. intervencije na objektih in napravah;
6. vodenje katastra in kontrolne knjige;
7. priprava letnih programov vzdrževanja, razvoja, načrtovanja in pospeševanja javne službe v skladu s programi občine;
8. izvedba novoletne okrasitve v skladu s sprejetim programom občine;
9. izvedba dodatnih obremenitev na objektih in napravah
javne razsvetljave;
10. dajanje soglasij v zvezi z javno razsvetljavo;
11. druge storitve, ki jih določa zakon ali izvršilni predpis.
4. člen
Izvajalec je dolžan izvajati javno službo tako kot to določajo veljavni zakonski in podzakonski akti, ki se nanašajo na
izvajanje javne službe in upoštevati občinske predpise in akte
za izvajanje javne službe.
Kolikor za izvajanje posameznih storitev ni ustreznih slovenskih tehničnih standardov, se uporabljajo ustrezni tuji tehnični standardi.
Izvajalec lahko za izvajanje javne službe po tem odloku
pooblasti ali najame tudi pravne osebe, usposobljene za izvajanje del in nalog v skladu s tem odlokom.
5. člen
Izvajalec je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati
dejavnost javne službe tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
III. OBMOČJE IZVAJANJA
6. člen
Gospodarska javna služba, ki je predmet izvajanja po tem
odloku, se izvaja na celotnem območju Občine Štore.
IV. POOBLASTILA IZVAJALCA
7. člen
Izvajalec ima v okviru izvajanja javne službe naslednja
pooblastila:
– izključno pravico izvajati javno službo na območju Občine Štore;
– izdajanje soglasij v zvezi z javno službo;
– druga pooblastila v skladu z zakonom.
8. člen
Posamezne storitve iz 3. člena se opravljajo v skladu z
letnim programom Občine Štore in ob upoštevanju standardov
in normativov, veljavnih za to področje.
9. člen
Kataster iz 6. točke 3. člena tega odloka vsebuje podatke
o številu objektov javne razsvetljave, njihovi lokaciji, stanju in
tehničnih lastnostih.
Kataster, ki je last Občine Štore, se vodi atributno in grafično v obliki računalniškega zapisa.

Uradni list Republike Slovenije
Izvajalec je dolžan s katastrom ravnati kot s podatki, za
katere velja poslovna tajnost in jih sme dajati na vpogled le
pooblaščenim nadzornim organom in pristojnim inšpektorjem.
10. člen
Kontrolna knjiga iz 6. točke 3. člena vsebuje podatke,
ki jih določa državni predpis ter podatke o vseh izvedenih in
neizvedenih storitvah javne službe.
11. člen
Izvajalec, ki poleg javne službe iz tega odloka opravlja
še druge dejavnosti mora za javno službo po tem odloku voditi ločeno računovodstvo po določilih zakona o gospodarskih
družbah.
12. člen
Objekti in naprave javne razsvetljave so del komunalne
infrastrukture in so last Občine Štore.
V. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
13. člen
Javna služba se financira iz proračuna Občine Štore, na
podlagi porabljenega in vgrajenega materiala po konkurenčnih
nabavnih cenah, vrednosti režijske ure in cene za posamezne
storitve, vse skladno s planom, ki ga potrdi Občina Štore.
VI. TRAJANJE IZVAJANJA
14. člen
Izvajanje gospodarske javne službe za vzdrževanje javne
razsvetljave v naseljih v Občini Štore s strani Režijskega obrata
Občine Štore se začne z dnem veljavnosti tega odloka in traja
za nedoločen čas.
VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
15. člen
Nadzor nad izvajanjem dejavnosti javne službe opravljajo
pristojni občinski organ Občine Štore in drugi pristojni organi.
Občina Štore lahko po potrebi za nadzor pooblasti tudi
druge fizične ali pravne osebe.
VIII. UPORABNIKI STORITEV
16. člen
Uporabniki storitev javne službe so vsi uporabniki javnih
površin v Občini Štore.
17. člen
Uporabnik ima pravico opozoriti izvajalca javne službe na
kvaliteto opravljenih storitev javne službe in oblikovati predloge
ter pobude za boljše in učinkovitejše izvajanje.
Izvajalec je dolžan uporabniku odgovoriti v roku 30 dni.
IX. KONČNA DOLOČBA
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 370-0005/2011-1
Štore, dne 22. septembra 2011
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

Uradni list Republike Slovenije
3317.

Odlok o porabi koncesijske dajatve
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
na območju Občine Štore

Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi
in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08)
in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99,
112/00, 5/03, 1/07 in 102/10) je Občinski svet Občine Štore na
6. redni seji dne 21. 9. 2011 sprejel

ODLOK
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo na območju
Občine Štore
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih občina,
kot del koncesijske dajatve za gospodarjenje z divjadjo, prejema na podlagi petega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in
lovstvu.
II. NAMENSKA PORABA SREDSTEV
2. člen
Sredstva iz 1. člena tega odloka se porabijo kot namenski
izdatki za izvajanje ukrepov varstva biotskih naravnih virov na
območju občine in vlaganj v te vire.
Ti ukrepi so:
1. Biomeliorativni in biotehnični ukrepi:
– trajnostno gospodarjenje z divjadjo,
– vzdrževanje gozdnega roba,
– saditev in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja,
– vzdrževanje pasišč, mokrišč in gozdnih jas,
– izdelava, postavitev in vzdrževanje krmišč, gnezdilnic
in solnic.
2. Ostali ukrepi:
– čistilne akcije v občini,
– čiščenje divjih odlagališč,
– izobraževanje otrok o pravilnem odnosu do divjadi in
obnašanju v gozdu.
3. člen
Sredstva se porabijo na podlagi letnega programa porabe
sredstev, ki je sestavni del proračuna občine.

Št.

Št. 341-0003/2011-1
Štore, dne 22. septembra 2011
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

3318.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o javnem redu in miru v Občini Štore

Na podlagi 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS,
št. 29/11 – UPB) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni
list RS, št. 66/99, 112/00, 5/03, 1/07, 102/10) je Občinski svet
Občine Štore na 6. redni seji dne 21. 9. 2011 sprejel

Stran

10105

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem
redu in miru v Občini Štore
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o javnem
redu in miru v Občini Štore (Uradni list RS, št. 54/05).
2. člen
V 1. točki 4. člena, se črtajo besede »senikih, kozolcih«.
V 5. točki se črtajo besede »parkirati prevozna sredstva«.
V 7. točki se črtajo besede »po stanovanjih in«.
V 8. točki se besede prepovedana vožnja s kolesom ali
drugim vozilom nadomesti z besedami »je to prepovedano«.
Za 9. točko se doda 10. točka, ki se glasi:
»10. na javnih zelenih površinah kot so parki, otroška in
športna igrišča, je prepovedano pustiti pse brez ustreznega
nadzora ali voditi pse brez vrvice; v primeru onesnaženja javnih
zelenih površin s pasjimi iztrebki morajo lastniki psov le te takoj
odstraniti.«
3. člen
V prvem stavku prvega odstavka 20. člena se globa
»20.000 SIT« nadomesti z globo »90 EUR«.
Za 36. točko se doda 37. točka, ki se glasi:
»37. pusti psa brez ustreznega nadzora na javnih zelenih
površinah, kot so parki, otroška in športna igrišča ali če takoj ne
odstrani pasjih iztrebkov v primeru onesnaženja javnih zelenih
površin (10. točka 4. člena).«
V drugem odstavku 20. člena se globa »50.000 SIT«
nadomesti z globo »200 EUR«.
4. člen
V prvem odstavku 21. člena se globa »100.000 SIT«
nadomesti z globo »420 EUR«.
V drugem odstavku se globa »350.000 SIT« nadomesti z
globo »1.250 EUR«.
5. člen
Ostala določila ostanejo nespremenjena.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 22100-0001/2005-2
Štore, dne 22. septembra 2011
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

III. KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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3319.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini Štore

Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni
list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 –
ZUKN, 57/11) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS,
št. 66/99, 112/00, 5/03, 1/07, 102/10) je Občinski svet Občine
Štore na 6. redni seji dne 21. 9. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini Štore
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Štore (Uradni list RS,
št. 49/97).
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2. člen
Spremeni se 4. člen odloka, tako da se glasi:
»a) Obvezne gospodarske javne službe v Občini Štore so:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih
voda,
3. javna snaga in čiščenje javni površin,
4. ravnanje s komunalnimi odpadki,
5. urejanje in vzdrževanje javnih poti, površin za pešce in
zelenih površin, pešpoti in drugih javnih površin,
6. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih naprav,
7. urejanje in vzdrževanje pokopališč in oddajanje prostorov
za grobove v najem,
8. pogrebne storitve in pogrebne dejavnosti,
9. urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest, ki niso razvrščene med magistralne, in regionalne ceste,
10. upravljanje, vzdrževanje in obnova vodovodnih, kanalizacijskih in ostalih objektov in naprav namenjenih opravljanju
javnih služb.
b) Izbirne gospodarske javne službe v Občini Štore so:
1. oskrba s plinom,
2. oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja, ki zajema
proizvodnjo in distribucijo toplotne energije,
3. oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij
s požarno vodo v javni rabi,
4. urejanje javnih parkirišč,
5. urejanje in vzdrževanje javnih tržnic – sejmišč,
6. plakatiranje, obešanje transparentov in zastav,
7. deratizacija in dezinfekcija,
8. upravljanje z javnimi in kulturnimi objekti in površinami,
9. upravljanje z javno razsvetljavo v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in javnih površin,
10. urejanje prometne signalizacije in prometnih režimov,
11. urejanje in vzdrževanje javnih kopališč in športnih objektov ter naprav.«
3. člen
Spremeni se 7. člen odloka, tako da se glasi:
»Občina zagotavlja gospodarske javne službe v naslednjih
oblikah:
– v režijskem obratu,
– v javnem gospodarskem zavodu,
– v javnem podjetju,
– z dajanjem koncesij.«
4. člen
Črta ta se prvi odstavek 8. člena odloka.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Vprašanja, povezana z delovnim področjem režijskega
obrata, njegove prostorske in organizacijske zasnove, njegove
pristojnosti in financiranje, se uredijo s posebnim odlokom.«
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 309-0001/2011-1
Štore, dne 22. septembra 2011
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

ZREČE
3320.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje Občine Zreče

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A,
80/10 – ZUPUDPP in 106/10 – popravek ZUPUDPP, 43/11 –

Uradni list Republike Slovenije
ZKZ-C) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08
– uradno prečiščeno besedilo UPB1, 55/09 in 57/10) je Občinski
svet Občine Zreče na 8. redni seji dne 21. 9. 2011 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje Občine Zreče
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih
zemljišč za območje Občine Zreče, ki vsebuje podlage za odmero
komunalnega prispevka za obstoječo in načrtovano komunalno
opremo.
(2) Odlok določa:
– vrste komunalne opreme, ki je vključena v program opremljanja in ki se obračunava v komunalnem prispevku;
– obračunska območja za posamezne vrste komunalne
opreme;
– skupne in obračunske stroške za posamezne vrste komunalne opreme;
– preračun obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme na enoto mere;
– opredelitve v zvezi z indeksiranjem obračunskih stroškov.
(3) Sestavni del odloka je tudi elaborat »Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Zreče«, ki ga je v
aprilu 2011 pod št. proj. 9035 izdelala gospodarska družba ZUM
urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Grajska ul. 7, Maribor.
Elaborat s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Zreče.
2. člen
Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. komunalna oprema so objekti in omrežja infrastrukture,
ki je že zgrajena ali je v gradnji oziroma načrtovana in s katero
upravlja Občina Zreče oziroma posamezni izvajalci gospodarskih
javnih služb po njenem pooblastilu ter jo sestavljajo:
– objekti in omrežja vodovodne infrastrukture, ki je kot občinska gospodarska javna infrastruktura namenjena opravljanju
storitev javne službe (v nadaljevanju: javni vodovod);
– infrastrukturni objekti in naprave kanalizacije, namenjeni
izvajanju javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: javna kanalizacija in čistilna naprava);
– objekti grajenega javnega dobra: občinske ceste vključno
s pločniki, javne zelene površine ter druge javne površine;
2. obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto
komunalne opreme oziroma območje njene uporabe;
3. skupni stroški posamezne vrste komunalne opreme so
stroški, vezani na projektiranje in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju; za obstoječo komunalno
opremo so po višini enaki stroškom, ki bi nastali ob izgradnji nove
komunalne opreme, ki je po zmogljivostih in namenu primerljiva z
obstoječo ter zagotavlja podobno raven oskrbe oziroma so enaki
stroškom, ki so dejansko nastali za gradnjo komunalne opreme;
za načrtovano javno kanalizacijo so skupni stroški določeni na
podlagi projektantskih predračunov;
4. obračunski stroški posamezne vrste komunalne opreme
so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financira
iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo
zavezance za plačilo komunalnega prispevka;
5. objekt je stavba ali njen del oziroma gradbeni inženirski
objekt v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov;
6. neto tlorisna površina objekta (NTPO) je seštevek vseh
tlorisnih površin objekta oziroma tlorisna površina ustreznega dela
objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836;
7. parcela oziroma zemljišče je zemljiška parcela ali njen del,
na kateri je možno zgraditi objekt ali je objekt že zgrajen vključno z
zemljiščem, potrebnim za redno rabo objekta in za katerega mora
zavezanec plačati komunalni prispevek.
3. člen
(1) Obračunska območja po tem odloku so določana za
posamezne vrste obstoječe komunalne opreme.
(2) Za občinske ceste je določeno eno obračunsko območje.
Obračunsko območje je določeno enotno za celo občino in obse-

Uradni list Republike Slovenije
ga vsa zemljišča v občini, ki so po veljavnih prostorskih planskih
in izvedbenih aktih občine namenjena poselitvi oziroma je na njih
dopustna gradnja. Obračunsko območje je prikazano v kartografskem delu elaborata iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
(3) Za javni vodovod je določeno eno obračunsko območje.
Obračunsko območje je določeno enotno za celo občino in obsega vsa zemljišča v občini, ki so po veljavnih prostorskih planskih
in izvedbenih aktih občine namenjena poselitvi oziroma je na njih
dopustna gradnja. Obračunsko območje je prikazano v kartografskem delu elaborata iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
(4) Za javno kanalizacijo je določeno eno obračunsko območje. Obračunsko območje je določeno na širšem območju
občinskega središča Zreče ter v naseljih Radana vas, Dobrovlje,
Gračič, Osredek, Stranice in Loška Gora, kjer so stavbna zemljišča opremljena z javno kanalizacijo oziroma je na njih načrtovana izgradnja kanalizacijskega omrežja. Obračunsko območje je
prikazano v kartografskem delu elaborata iz tretjega odstavka
1. člena tega odloka.
(5) Za čistilno napravo je določeno eno obračunsko območje na širšem območju občinskega središča Zreče ter v naseljih
Radana vas, Dobrovlje, Gračič, Osredek in Loška Gora, kjer se
oziroma se bo kanalizacijsko omrežje priključevalo na centralno čistilno napravo Zreče. Obračunsko območje je prikazano v
kartografskem delu elaborata iz tretjega. odstavka 1. člena tega
odloka.
(6) Za javne zelene površine je določeno eno obračunsko območje na širšem območju občinskega središča Zreče.
Obračunsko območje obsega vsa tista zemljišča na tem delu
občinskega prostora, ki so po veljavnih prostorskih sestavinah
planskih aktov občine in po prostorskih izvedbenih aktih občine
namenjena poselitvi oziroma je na njih dopustna gradnja. Obračunsko območje je prikazano v kartografskem delu elaborata iz
tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
(7) Za druge javne površine je določeno eno obračunsko
območje. Obračunsko območje je določeno enotno za celo občino
in obsega vsa zemljišča v občini, ki so po veljavnih prostorskih
planskih in izvedbenih aktih občine namenjena poselitvi oziroma
je na njih dopustna gradnja. Obračunsko območje je prikazano v
kartografskem delu elaborata iz tretjega odstavka 1. člena tega
odloka.
4. člen
(1) Komunalna oprema, ki je vrednotena v programu opremljanja, je prikazana v kartografskem delu elaborata iz tretjega
odstavka 1. člena tega odloka.
(2) Skupni stroški posameznih vrst komunalne opreme na
ustreznih obračunskih območjih in obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznih obračunskih območjih
znašajo:
Vrsta komunalne
Skupni stroški Obračunski stroški
opreme
(€)
(€)
Lokalne ceste (LC)
in javne poti (JP)
27.331.825,00
27.331.825,00
Javni vodovod
7.110.760,00
7.110.760,00
Javna kanalizacija
13.200.490,00
10.024.263,00
Čistilna naprava
3.915.905,00
1.135.613,00
Javne zelene
površine
981.750,00
981.750,00
Druge javne površine
2.254.225.00
2.254.225.00
SKUPAJ
54.794.955,00
48.838.436,00
5. člen
Obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na
ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto mere,
tj. na m2 parcele (Cp(i)) in na m2 neto tlorisne površine objekta
(Ct(i)), znašajo:
Vrsta komunalne
Obračunski stroški na enoto (€/m2)
parcele Cp(i)
NTPO Ct(i)
opreme
Lokalne ceste (LC)
in javne poti (JP)
10,07
27,80
Javni vodovod
2,62
7,23
Javna kanalizacija
6,12
14,84
Čistilna naprava
0,84
1,91
Javne zelene površine
0,90
1,87
Druge javne površine
0,83
2,29

Št.
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6. člen
(1) Vsi stroški posameznih vrst komunalne opreme so izraženi v EUR in so obračunani na dan 31. 12. 2010.
(2) Obračunski stroški na enoto mere iz 5. člena tega odloka se letno indeksirajo z indeksom cen, ki ga objavlja Združenje
za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod
»Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(3) Sklep o indeksiranju stroškov sprejme župan. Sklep se
objavi na spletni strani občine.
7. člen
(1) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati petnajsti dan po objavi.
(2) O sprejemu programa opremljanja obvesti občina ministrstvo, pristojno za prostor.
Št. 35401-0008/2008-11
Zreče, dne 21. septembra 2011
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

3321.

Odlok o komunalnem prispevku v Občini Zreče

Na podlagi 79. in 82. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 –
ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popravek ZUPUDPP,
43/11 – ZKZ-C) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list
RS, št. 95/08 – uradno prečiščeno besedilo UPB1, 55/09 in
57/10) je Občinski svet Občine Zreče na 8. redni seji dne 21. 9.
2011 sprejel

ODLOK
o komunalnem prispevku v Občini Zreče
1. člen
(1) S tem odlokom se določijo merila in druge potrebne opredelitve za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo
na območju Občine Zreče.
(2) Odlok določa:
– merila za odmero komunalnega prispevka;
– pogoje in način odmere komunalnega prispevka;
– oprostitve plačila komunalnega prispevka;
– druga določila v zvezi z odmero komunalnega prispevka.
2. člen
(1) Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. program opremljanja stavbnih zemljišč je akt, s katerim
določi Občina Zreče podlage za odmero komunalnega prispevka
za komunalno opremo;
2. komunalni prispevek za komunalno opremo, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini, je plačilo dela
stroškov komunalne opreme, na katero se bo zavezanec priključil
oziroma jo bo uporabljal;
3. zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po tem
odloku je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki povečuje neto tlorisno površino
objekta ali ki spreminja njegovo namembnost na obračunskem
območju, ki ga določa program opremljanja.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen,
kot v programu opremljanja iz prve točke prejšnjega odstavka.
3. člen
Za odmero komunalnega prispevka se upoštevajo naslednja
merila:
– površina parcele;
– neto tlorisna površina objekta;
– razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto tlorisne površine objekta (Dt);
– opremljenost parcele s komunalno opremo;
– namembnost objekta;
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– obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na
ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto mere,
tj. na m2 parcele (Cp(i)) in na m2 neto tlorisne površine objekta
(Ct(i)) iz programa opremljanja stavbnih zemljišč, ki so ustrezno
indeksirani.
4. člen
(1) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje
objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o površini parcele povzamejo iz projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi
zahtevami po predpisih o graditvi objektov.
(2) Če parcela v projektu iz prejšnjega odstavka ni določena
oziroma ni prikazana, se za površino parcele upošteva površina,
kot je opredeljena v ustreznem prostorskem izvedbenem aktu.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega
objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne
opreme oziroma jo bo uporabljal, se upoštevajo podatki o dejanski
površini parcele iz zemljiškega katastra, na kateri je zgrajen objekt
in ki je namenjena njegovi redni rabi.
(4) Če za parcelo iz prejšnjega odstavka tega člena ni mogoče pridobiti podatkov ali obstajajo drugi utemeljeni razlogi, se
za površino parcele upošteva velikost 650 m2.
(5) Če parcela objekta oziroma njena površina ni določena
oziroma je ni mogoče določiti na enega od načinov iz predhodnih
odstavkov tega člena, se jo določi tako, da se velikost stavbišča
(fundus) pomnoži s faktorjem 1,5.
5. člen
(1) Neto tlorisna površina objekta se izračuna po standardu
SIST ISO 9836.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje
objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno
dovoljenje, se podatki o neto tlorisni površini objekta povzamejo iz
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu
z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega
objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne
opreme oziroma jo bo uporabljal, se upoštevajo podatki o dejanski
neto tlorisni površini obstoječega objekta iz uradnih evidenc.
(4) Če za objekt iz prejšnjega odstavka tega člena ni mogoče
pridobiti podatkov ali obstajajo drugi utemeljeni razlogi, se za neto
tlorisno površino objekta upošteva velikost 180 m2.
(5) Če se komunalni prispevek odmerja za del obstoječega
objekta (npr. večstanovanjski objekt), se kot neto tlorisna površina
objekta upošteva površina ustreznega dela objekta, ki pripada
posameznemu lastniku.
(6) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma
določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri
pomnoži s faktorjem 2,0.
6. člen
S tem odlokom se določi naslednje razmerje med deležem
parcele in deležem neto tlorisne površine objekta:
– delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka znaša
50% oziroma vrednost Dp = 0,5;
– delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka znaša 50% oziroma vrednost Dt = 0,5.
7. člen
(1) Opremljenost parcele s komunalno opremo se upošteva
tako, da se ugotovi, na katere vrste komunalne opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je omogočena uporaba
določene vrste komunalne opreme.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za
katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o opremljenosti parcele s komunalno opremo povzamejo iz projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi
zahtevami po predpisih o graditvi objektov.
(3) Šteje se, da je parcela opremljena s cestnim omrežjem,
če je iz soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma soglasja za priključitev pristojnega soglasodajalca
razvidno, da je v enoti urejanja prostora zgrajeno in izročeno v
upravljanje cestno omrežje in da bo zanjo zavezanec za plačilo
komunalnega prispevka lahko izvedel priključek na obstoječe
cestno omrežje.
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(4) Šteje se, da je parcela opremljena z javnim vodovodom,
če je iz soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja
oziroma soglasja za priključitev pristojnega soglasodajalca razvidno, da je v enoti urejanja prostora zgrajeno in izročeno v upravljanje vodovodno omrežje in da bo zanjo zavezanec za plačilo
komunalnega prispevka lahko izvedel priključek na obstoječe
vodovodno omrežje.
(5) Šteje se, da je parcela opremljena z javno kanalizacijo,
če je iz soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja
oziroma soglasja za priključitev pristojnega soglasodajalca razvidno, da je v enoti urejanja prostora zgrajeno in izročeno v upravljanje omrežje za odvajanje odpadnih voda in da bo zanjo zavezanec
za plačilo komunalnega prispevka lahko izvedel priključek na
obstoječe omrežje za odvajanje odpadnih voda.
(6) Šteje se, da je parcela opremljena s čistilno napravo
oziroma jo uporablja, če je opremljena s kanalizacijskim omrežjem
oziroma javno kanalizacijo in se nahaja v obračunskem območju
te vrste komunalne opreme.
(7) Šteje se, da je parcela opremljena z javnimi zelenimi
površinami, če se nahaja v obračunskem območju te vrste komunalne opreme.
(8) Šteje se, da je parcela opremljena z drugimi javnimi
površinami, če se nahaja v obračunskem območju te vrste komunalne opreme.
(9) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega
objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne
opreme oziroma jo bo uporabljal, se upoštevajo podatki o dejanskem novem priključevanju.
8. člen
(1) Namembnost objekta se upošteva z uporabo faktorjev
dejavnosti Kdejavnost, ki jih določa ta odlok.
(2) Za določitev namembnosti objekta se upoštevajo predpisi s področja graditve objektov, s katerimi je urejena enotna
klasifikacija vrst objektov.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za
katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o namembnosti objekta povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih
o graditvi objektov.
(4) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega
objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne
opreme oziroma jo bo uporabljal, se upošteva dejanska namembnost objekta, razvrščena v ustrezno od skupin oziroma vrst po
predpisih iz drugega odstavka tega člena.
(5) Za posamezne vrste objektov se določijo naslednji faktorji dejavnosti Kdejavnost:
CC-SI opis
faktor
1121
dvostanovanjske stavbe
1,2
1122
večstanovanjske stavbe
1,3
121
gostinske stavbe
1,3
12201 stavbe javne uprave
0,7
12202 stavbe bank, pošt, zavarovalnic
1,3
12203 druge upravne in pisarniške stavbe
1,3
123
trgovske in druge stavbe za storitvene
dejavnosti
1,3
124
stavbe za promet in stavbe za izvajanje
elektronskih komunikacij
1,3
125
industrijske stavbe in skladišča
0,8
126
stavbe splošnega družbenega pomena
0,7
127
druge nestanovanjske stavbe
0,7
Za vse ostale vrste objektov se določi faktor dejavnosti 1,0
9. člen
(1) Za izračun delov komunalnega prispevka, ki pripadajo
posamezni vrsti komunalne opreme, se uporabljajo obračunski
stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto mere, tj. na m2 parcele
(Cp(i)) in na m2 neto tlorisne površine objekta (Ct(i)).
(2) Obračunski stroški na enoto mere po posamezni osnovi
so določeni v programu opremljanja stavbnih zemljišč, ki ga sprejme občinski svet.
(3) Obračunski stroški na enoto mere se letno indeksirajo z
indeksom cen, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru
Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala
nizka gradnja«.
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10. člen
Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se lahko zavezancu odmeri, če se zemljišče, na katerem je
objekt, ki se priključuje na določeno vrsto komunalne opreme ali
ki povečuje neto tlorisno površino ali ki spreminja namembnost,
nahaja v obračunskem območju te vrste komunalne opreme, določenem v programu opremljanja stavbnih zemljišč in če se ugotovi,
da bo zavezanec na to vrsto komunalne opreme dejansko lahko
priključil svoj objekt oziroma mu je dejansko omogočena uporaba
te vrste komunalne opreme.
11. člen
(1) V postopku odmere komunalnega prispevka se najprej
ugotovi, na katere vrste obstoječe komunalne opreme bo lahko
zavezanec priključil svoj objekt oziroma mu bo omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme.
(2) Nato se za posamezno vrsto tako ugotovljene komunalne opreme preveri, ali se predmetno zemljišče nahaja v obračunskem območju posamezne vrste komunalne opreme.
(3) Glede na ugotovitve se nato izračunajo ustrezni deli
komunalnega prispevka, ki pripadajo posamezni vrsti komunalne
opreme na ustreznem obračunskem območju.
(4) Ti deli komunalnega prispevka se nato seštejejo; vsota
je komunalni prispevek, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega
prispevka plača občini.
12. člen
Del komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju se izračuna na naslednji
način:
KP(i) = (Aparcela x Cp(i) x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ct(i) x Dt)
Oznake v enačbi pomenijo:
–
posamezna vrsta komunalne opreme;
–
izračunani del komunalnega prispevka, ki
pripada posamezni vrsti komunalne opreme;
Aparcela –
površina parcele;
Cp(i)
–
obračunski stroški posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju,
preračunani na m2 parcele;
Dp
–
delež parcele pri izračunu komunalnega
prispevka;
Kdejavnosti –
faktor dejavnosti;
Atlorisna –
neto tlorisna površina objekta;
Ct(i)
–
obračunski stroški posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta;
Dt
–
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka.
i
KP(i)

13. člen
Komunalni prispevek za komunalno opremo se izračuna s
seštevanjem izračunanih delov komunalnega prispevka, ki pripadajo posamezni vrsti komunalne opreme na naslednji način:
KP = Σ KP(i)
KP
KP(i)
i

Oznake pomenijo:
–
komunalni prispevek za komunalno opremo;
–
izračunani del komunalnega prispevka, ki
pripada posamezni vrsti komunalne opreme;
–
posamezna vrsta komunalne opreme.

14. člen
(1) Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta ali
spreminja namembnost objekta, se komunalni prispevek izračuna
na naslednji način:
– najprej se izračuna komunalni prispevek po določilih tega
odloka za objekt po spremembi neto tlorisne površine objekta
oziroma po spremembi namembnosti objekta;
– nato se izračuna komunalni prispevek po določilih tega odloka za objekt pred spremembo neto tlorisne površine objekta oziroma pred spremembo namembnosti objekta; pri tem se upošteva
dejanska priključenost objekta na posamezne vrste komunalne
opreme pred spremembo neto tlorisne površine objekta oziroma
pred spremembo namembnosti objekta;
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– nato se od izračunanega komunalnega prispevka po spremembi odšteje izračunani komunalni prispevek pred spremembo.
(2) Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko, izračunano na način iz prejšnjega odstavka
tega člena.
(3) Če je izračunana razlika iz prvega odstavka tega člena
negativna, se komunalni prispevek ne plača.
15. člen
Za nadomestno gradnjo se komunalni prispevek izračuna
na način, kot je določen za spreminjanje neto tlorisne površine
objekta v 14. členu tega odloka.
16. člen
(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
(2) Drugih oprostitev plačila komunalnega prispevka ni.
17. člen
(1) Komunalni prispevek odmeri zavezancu za plačilo komunalnega prispevka Občinska uprava Občine Zreče z odločbo.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za
katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, izda občinska uprava odločbo, s katero odmeri komunalni prispevek, na zahtevo
zavezanca ali po uradni dolžnosti po tem, ko od upravne enote
v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za
pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Zahtevku zavezanca oziroma obvestilu upravne enote
o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti
priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja,
izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi
objektov, ki vsebuje podatke, potrebne za odmero komunalnega
prispevka.
(4) Rok za izdajo odločbe je 15 dni od prejema popolne
zahteve.
(5) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega
objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne
opreme oziroma jo bo uporabljal, izda občinska uprava odločbo
po uradni dolžnosti.
(6) Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena je dovoljena
pritožba na župana občine. Župan odloči o pritožbi v roku 30 dni.
(7) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje
objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno
dovoljenje, je zavezanec dolžan plačati komunalni prispevek pred
izdajo gradbenega dovoljenja. Če zavezanec ne plača komunalnega prispevka v roku 1 leta po pravnomočnosti odločbe, s katero
mu je odmerjen komunalni prispevek, se komunalni prispevek na
novo odmeri.
(8) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega
objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne
opreme oziroma jo bo uporabljal, je zavezanec dolžan plačati
komunalni prispevek v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe, s
katero mu je odmerjen komunalni prispevek.
(9) V primeru iz prejšnjega odstavka je mogoče določiti tudi
obročno odplačevanje komunalnega prispevka, vendar tako, da
je celotni komunalni prispevek plačan najkasneje v enem letu od
pravnomočnosti odločbe, s katero je odmerjen komunalni prispevek. O možnosti obročnega odplačevanja odloči župan na predlog
zavezanca. V primeru obročnega odplačevanja ne velja rok plačila
iz prejšnjega odstavka, ampak se le-ta določi v odločbi o odmeri
komunalnega prispevka v skladu z opredeljeno dinamiko plačil.
18. člen
(1) Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo,
razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
(2) Komunalni prispevek ne vključuje gradnje priključkov.
Le-te zagotovi investitor sam oziroma na lastne stroške.
19. člen
Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pa pri pristojnem organu ne vloži zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ali
mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je prenehalo veljati, je
upravičen do vračila plačanega komunalnega prispevka.
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20. člen
Komunalni prispevek je prihodek občinskega proračuna in je
namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme ter se lahko
porablja samo za namen gradnje komunalne opreme skladno z
načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
21. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje
stavbnega zemljišča na območju Občine Zreče (Uradni list RS,
št. 45/97).
(2) Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred
uveljavitvijo tega odloka, se končajo po doslej veljavnih predpisih.
22. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 35401-0008/2008-12
Zreče, dne 21. septembra 2011
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

3322.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Zreče za leto 2011

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP,
14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10 in 11/11
– UPB4), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2,
Uradni list RS, št. 94/07 – prečiščeno besedilo, 27/08, 76/08,
100/08, 79/09, 14/10 Odl. US:U-I-267/09-19, 51/10 in 84/10 Odl.
US: U-I-176/08-10), 91. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – UPB) in 16. člena Statuta
Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – UPB1, 55/09 in 57/10)
je Občinski svet Občine Zreče na 8. redni seji dne 21. septembra
2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Zreče za leto 2011
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Zreče za leto 2011 (Uradni
list RS, št. 108/10 in 28/11) se spremeni drugi odstavek 2. člena
odloka tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa
v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/
Proračun leta
Konto/Podkonto
2011
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 10.371.416,92
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.564.078,70
70 DAVČNI PRIHODKI
4.735.028,00
700 Davki na dohodek in dobiček
3.796.128,00
703 Davki na premoženje
481.000,00
704 Domači davki na blago in storitve
440.900,00
706 Drugi davki
17.000,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI
829.050,70
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
221.640,70
711 Takse in pristojbine
3.000,00
712 Denarne kazni
11.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
412.810,00
714 Drugi nedavčni prihodki
180.600,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI
1.028.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
290.000,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmet. dolgoročnih sredstev
738.000,00
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PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sred. iz drž. proračuna
iz sred. proračuna EU
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Invest. transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski porabniki
432 Invest. transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje
v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

1.818.137,00
1.818.137,00
0,00
1.961.201,22
291.149,56
1.670.051,66
11.523.412,24
2.805.775,33
490.257,00
81.870,00
2.127.873,33
23.775,00
82.000,00
2.369.660,00
134.600,00
1.377.443,00
223.255,00
634.362,00
0,00
6.221.472,91
6.221.472,91
126.504,00
124.200,00
2.304,00
–1.151.995,32

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1.100.000,00
1.100.000,00
168.400,00
168.400,00
0,00
931.600,00
931.600,00
220.395,32
– ali 0 ali +
«
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2. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane
po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini 75.000,00
EUR.
3. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu
finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2011 lahko zadolži do višine
1.100.000,00 EUR.
4. člen
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0001/2010-17
Zreče, dne 21. septembra 2011
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

3323.

Pravilnik o sprejemu otrok v javni zavod
Vrtec Zreče

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK,
36/10 in 94/10 – ZIU) in 16. člen Statuta Občine Zreče (UPB1;
Uradni list RS, št. 95/08 – uradno prečiščeno besedilo, 55/09 in
57/10) je Občinski svet Občine Zreče na 8. redni seji dne 14. 9.
2011 sprejel

PRAVILNIK
o sprejemu otrok v javni zavod Vrtec Zreče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Občina Zreče podrobneje ureja postopek
vpisa in sprejema otrok, določa sestavo in način dela komisije ter
določa kriterije za sprejem otrok, katerih ustanoviteljica je Občina
Zreče.
II. VPIS OTROK V VRTEC
2. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Vrtec lahko vpiše oziroma sprejme toliko otrok, kot to dopuščajo prostorski in kadrovski normativi ter normativi za oblikovanje
oddelkov.
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto. Javni vpis objavi vrtec tudi v primeru odprtja
novega oddelka vrtca med šolskim letom.
Pred objavo javnega vpisa mora vrtec z občino ustanoviteljico uskladiti število oddelkov oziroma kapacitet, ki so predmet
javnega vpisa.
Javni vpis novincev iz prejšnjega odstavka mora biti usklajen
z občino ustanoviteljico ter se objavi v sredstvih javnega obveščanja, na oglasi deski sedeža vrtca in vseh enotah vrtca, na spletni
strani vrtca ter na spletni strani občine ustanoviteljice.
Prijavo za vpis otroka v vrtec izpolnijo starši oziroma zakoniti
zastopniki otroka (v nadaljevanju: starši) na posebnem obrazcu,
ki je na razpolago na sedežu vrtca in na spletni strani vrtca ter jo
oddajo prav tako na sedežu vrtca, pri čemer se prijava označi z
zaporedno številko in vpiše v evidenco vpisanih otrok.
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Ne glede na število oddanih vlog se šteje, da so starši oddali
eno vlogo, pri čemer se za datum vpisa šteje prva oddana vloga.
Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi uporabe
kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, lahko starše
pozove k odpravi pomanjkljivosti ali k dopolnitvi vloge tudi po
elektronski pošti, telefonu ali ustno, če straši pridejo v vrtec. O
tem se napiše uradni zaznamek. Če vloga ni dopolnjena, se jo
obravnava in o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, ki jih
vsebuje vloga.
3. člen
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj
11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega
dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni
center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do
starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
4. člen
Vrtec na spletni strani vrtca objavi informacijo o številu mest,
ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so
na razpolago med šolskim letom po starostnih obdobjih.
5. člen
Straši, ki želijo otroka vključiti v vrtec z novim šolskim letom,
tj. s 1. septembrom, morajo prijavo oddati najkasneje do 31. maja
tekočega leta. Vloge za vpis, ki prispejo po navedenem roku se
obravnavajo kot vloge za vstop novinca na prosta mesta, ki bo
morebiti nastala v obstoječih oddelkih med šolskim letom če na
centralnem čakalnem seznamu ni ustreznega novinca.
Starši že vključenih otrok, ki oddajo pisno vlogo za premestitev otroka v drugo enoto vrtca najkasneje do 15. maja tekočega
leta, imajo prednost pred nesprejetimi otroki, če njihov otrok izpolnjuje ustrezno starost za strukturo oddelka.
V primeru potrebnih prerazporeditev otrok glede na normative ima vrtec pravico otroke prerazporediti med oddelki in
enotami vrtca.
III. SPREJEM OTROK V VRTEC
6. člen
Vrtec sprejme toliko novincev, kot to dopuščajo normativi in
prostorski pogoji v posameznih oddelkih v skladu z zakonodajo.
Vrtec v začetku novega šolskega leta sprejme novince, ki
izpolnjujejo pogoje za vstop v vrtec s septembrom tekočega leta.
Ostale otroke sprejema, ko izpolnijo z zakonom določen starostni
pogoj za vstop v vrtec in če ima vrtec še prosta mesta v že oblikovanih oddelkih.
7. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok v
vrtec ravnatelj ali od njega pooblaščena oseba.
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je prostih mest odloča
o sprejemu Komisija za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija).
V tem primeru vrtec staršem dodeli šifro otroka.
8. člen
Vrtec starše novincev, ki so bili sprejeti v vrtec, pisno obvesti o:
– roku za sklenitev pogodbe o medsebojnih pravicah in
obveznostih med vrtcem in starši,
– datumu vključitve novinca v vrtec,
– obveznostih staršev, da ob vključitvi novinca v oddelek
predložijo potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
V obvestilu staršem vrtec izrecno navede, da se šteje, da so
starši umaknili vlogo za vpis v vrtec, če v roku 15 dni od vročitve
poziva, ne podpišejo pogodbe.
IV. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
9. člen
Komisijo iz drugega odstavka 7. člena tega pravilnika imenuje župan. Sestavljena je iz 3 članov, in sicer:
– 1 predstavnik strokovnih delavcev vrtca, ki ga predlaga
ravnatelj,
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– 1 predstavnik staršev iz sveta staršev, ki ga predlaga svet
staršev,
– 1 predstavnik ustanovitelja, ki je zaposlen na občini za
področje predšolske vzgoje, ki ga predlaga predstojnik organa.
10. člen
Člani komisije so imenovani za dobo štirih let. Mandat predstavnika staršev je vezan na članstvo v svetu staršev.
Komisija dela na sejah. Delo komisije vodi predsednik komisije, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika, ki ju izvolijo
člani komisije izmed sebe na svoji prvi seji.
Prvo sejo komisije skliče ravnatelj. Vse naslednje seje komisije sklicuje predsednik komisije v dogovoru z ravnateljem.
Gradiva za seje komisije zaradi varovanja osebnih podatkov
ne razmnožujejo.
Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije, oseba
ki vodi postopek in zapisnikar. Zapisnikarja imenuje ravnatelj.
Komisija lahko zahteva pisno mnenje pristojne institucije ali
povabi na sejo predstavnike institucij, katerih mnenje je pomembno za odločitev o sprejemu otrok v vrtec (npr. Center za socialno
delo, patronažno službo in druge).
11. člen
Na seji komisije se piše zapisnik, ki vsebuje:
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– kraj, datum in uro seje komisije,
– imena članov komisije in drugih navzočih,
– kratek potek postopka dela komisije z navedbo listin, ki
so podlaga za delo komisije (število obravnavanih vlog za vpis,
priloge k vlogam …),
– sprejete sklepe komisije, katerih obvezni del je prednostni
seznam vrtca, kjer se podatki o novincih objavijo pod šifro.
Komisija sprejema svoje odločitve s sklepi, ki jih sprejme z
večino glasov prisotnih članov.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik je treba hraniti v dokumentaciji vrtca, skladno z veljavnimi predpisi. En izvod
zapisnika se posreduje občini ustanoviteljici.
V. POSTOPEK ODLOČANJA IN ODLOČITVE KOMISIJE
12. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok za naslednje šolsko leto,
tj. s 1. septembrom, najkasneje do 20. junija.
Komisija se lahko sestane tudi med letom, če je v vrtec za
prihod med šolskim letom vpisanih več otrok kot je prostih mest.
Komisija obravnava vse vloge za vpis otroka v vrtec, ki so
vložene do dneva izteka razpisnega roka.
Komisija na seji obravnava vse vloge v skladu z določili
Zakona o splošnem upravnem postopku z uporabo skrajšanega
ugotovitvenega postopka.
Komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red
tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk,
od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključujejo v vrtec
s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v
posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v
oddelku.
V. POGOJI IN KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTCE
13. člen
V skladu z odločbo pristojnega organa ima prednost pri
sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami. Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi otrok, za katerega starši predložijo mnenje
centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja
družine. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja
družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki
urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana
kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo,
kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodi center za socialno
delo. Prednost pri sprejemu ima tudi otrok, ki mu je bil odložen
vstop v osnovno šolo.
Preostale vloge za vpis otroka v vrtec komisije razvrsti glede
na enoto vrtca in glede na posamezne letnike rojstva otrok in jih
tako razvrščene obravnava po naslednjih kriterijih:
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Zap.
Število
Kriteriji
št.
točk
1.
Stalno prebivališče
a) otrok in starši imajo stalno prebivališče
na območju Občine Zreče (velja tudi v
primeru enostarševske družine)
30
b) eden od staršev ima skupaj z otrokom
stalno prebivališče na območju Občine
Zreče
25
2.
Zaposlitev staršev
a) oba starša sta zaposlena ali imata status
študenta (velja tudi za enega starša v
primeru enostarševske družine)
10
b) zaposlen je samo eden od staršev
oziroma ima status študenta
5
3.
Družina že ima vključenega otroka v vrtcu,
v katerega se vpisuje novinec. Število
vključenih otrok __________
(če bo otrok v času vključitve novinca že
4/na
izpisan iz vrtca, se ne upošteva).
otroka
4.
Starši v razpisanem šolskem letu hkrati
vpisujejo v isti vrtec dvojčke, trojčke …
3
5.
Invalidnost enega izmed družinskih članov,
5/na
ki je izkazana z odločbo pristojne institucije družino
6.
Otrok, ki je bil v preteklem šolskem letu
uvrščen na centralni čakalni seznam, pa
mu med šolskim letom ni bilo ponujeno
mesto v vrtcu
10
Vloga se točkuje tako, da se pri vsakem kriteriju ki je izpolnjen dodeli pripadajoče število točk. Pri razčlenjenih kriterijih se
upoštevajo točke največ enega izmed pod kriterijev.
Če dva ali več od obravnavanih novincev na podlagi kriterijev doseže enako število točk, se upošteva dodatni kriterij: starost
otroka. Prednost pri uvrstitvi na višje mesto na čakalni listi ima
starejši otrok.
Komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrsti red tako
da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk od najvišjega do najnižjega števila.
14. člen
Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih
mest po posameznih enotah vrtca in oddelkih in v skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec.
Otroci, ki niso sprejeti v vrtec se v skladu s prednostnim vrstnim
redom uvrstijo na čakalni seznam.
Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni
red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam,
ki se objavi na oglasni deski sedeža vrtca in na spletni strani vrtca.
Podatki o otrocih se objavijo pod šifro.
Seznam sprejetih otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– datum vključitve otroka v vrtec,
– sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem postopku pozvani k sklenitvi Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in
obveznosti staršev in vrtca.
Čakalni seznam otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve sprejema
otroka v vrtec v 15 dneh po vročitvi obvestila v skladu s Zakonom
o vrtcih vložijo na svet zavoda ugovor,
– rok veljavnosti čakalnega seznama.
Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo
z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega
seznama za njihovega otroka z navadno pošiljko in po elektronski
pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo
prejemati obvestila vrtca.
Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka lahko starši v 15 dneh
po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na
svet zavoda, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v
skladu z Zakonom o vrtcih in s smiselno uporabo zakona, ki ureja
splošni upravni postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega
kriterija ni dopusten.
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O ugovoru odloči svet vrtca ob smiselni uporabi zakona, ki
ureja splošni upravni postopek z odločbo, ki se vroči staršem, kot
to določa Zakon o vrtcih. Zoper odločitev sveta vrtca lahko starši
sprožijo upravni spor.

SKLEP
o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve
pomoč družini na domu

15. člen
Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu novincev, vrtec starše otrok,
ki so sprejeti v vrtec pisno pozove k podpisu pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši (v nadaljnjem
besedilu: pogodba). Če starši v 15 dneh od vročitve poziva ne
podpišejo pogodbe oziroma ne zaprosijo za razumno podaljšanje
roka iz utemeljenih razlogov oziroma otroka ne vključijo v vrtec
s predvidenim datumom se šteje, da so starši umaknili vlogo za
vpis otroka v vrtec.
V primeru da starši ne podpišejo pogodbe oziroma otroka ne
vključijo v vrtec s predvidenim datumom, vrtec pozove k sklenitvi
pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu s čakalnega
seznama.
Starši otrok ki so bili uvrščeni na čakalni seznam in želijo
otroka vpisati v vrtec naslednje šolsko leto morajo oddati novo
vlogo za vpis otroka v vrtec.
S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je
otrok vključen v vrtec.
Vrtec o vpisu in sprejemu otroka obvesti tudi občino ustanoviteljico in občino zavezanko za plačilo.

I.
Občinski svet Občine Zreče daje soglasje k ceni storitve
pomoč družini na domu, ki jo izvaja Lambrechtov dom Slovenske
Konjice in znaša:
– za dneve opravljanja storitev od ponedeljka do sobote v
višini 17,63 EUR na efektivno uro,
– za dneve opravljanja storitev na nedeljo in državni praznik
v višini 19,17 EUR na efektivno uro.

16. člen
V primeru sprostitve mesta med šolskim letom se v vrtec
sprejme otroka glede na uvrstitev na čakalni seznam po prioritetnem vrstnem redu pod pogojem da otrok izpolnjuje ustrezno
starost za strukturo oddelka, kjer je prosto mesto.
Čakalni seznam velja do zadnjega dne šolskega leta za
katerega je oblikovan.

II.
Cena storitve pomoči na domu se pokrije iz proračuna Občine Zreče:
– za dneve opravljanja storitve od ponedeljka do sobote v
višini 13,13 EUR na efektivno uro,
– za dneve opravljanja storitve na nedeljo in državni praznik
v višini 10,61 EUR na efektivno uro.
Cena storitve pomoči na domu za uporabnika tako znaša:
– za dneve opravljanja storitve od ponedeljka do sobote v
višini 4,50 EUR na efektivno uro,
– za dneve opravljanja storitve na nedeljo in državni praznik
v višini 8,56 EUR na efektivno uro.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 11. 2011 dalje.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu,
št. 12202-0014/2009-17, z dne 22. 12. 2009.
Št. 12202-0002/2011-8
Zreče, dne 26. septembra 2011
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

VI. IZPIS OTROKA IZ VRTCA
17. člen
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 15-dnevnim
odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne izpisnice
na upravi vrtca.
Če starši želijo izpisanega otroka ponovno vključiti v vrtec
morajo oddati novo vlogo za vpis otroka v vrtec.
Začasen izpis ni možen.
Izpisan otrok pri ponovnem vpisu nima prednosti.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Ta pravilnik objavi vrtec na oglasnih deskah posameznih
enot vrtca in na svoji spletni strani.
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2012
dalje.
Št. 602-0075/2011-1
Zreče, dne 26. septembra 2011
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

3324.

Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene
storitve pomoč družini na domu

Na podlagi tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem
varstvu (ZSV-UPB2, Uradni list RS, št. 3/07, 41/07 popr., 114/06 –
ZUTPG, 61/10 – ZSVarPre in 62/10 – ZUPJS), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list
RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 7/10) in 16. člena Statuta
Občine Zreče (UPB1, Uradni list RS, št. 95/08) je Občinski svet
Občine Zreče na 8. redni seji dne 21. 9. 2011 sprejel

3325.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišč javno dobro

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS,
št. 95/08 – uradno prečiščeno besedilo, 55/09 in 57/10) in 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04
– uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B,
93/05 – ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1 in 62/10 popr.)
je Občinski svet Občine Zreče na 8. redni seji dne 21. 9. 2011
sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišč javno dobro
1.
Ukine se status javno dobro, za naslednje nepremičnine:
– parc. št. 712/19 z ID znakom 1098-712/19-0, vpisana v
k.o. 1098-Loška gora,
– parc. št. 1368/7 z ID znakom 1100-1368/7-0, vpisana v
k.o. 1100-Zreče,
– parc. št. 3/4 z ID znakom 1100-3/4-0, vpisana v k.o.
1100-Zreče.
2.
Nepremičninam iz 1. točke tega sklepa preneha status javnega dobra in se na njih vknjiži lastninska pravica v korist Občine
Zreče, Cesta na Roglo 13/b, 3214 Zreče, MŠ: 5883342000.
3.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 478-57/2011-4
Zreče, dne 21. septembra 2011
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.
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VSEBINA
DRŽAVNI ZBOR
3294.
3295.
3296.
3297.
3298.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
davku na dodano vrednost (ZDDV-1E)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu
finančnih instrumentov (ZTFI-D)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-C)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
varstvu potrošnikov (ZVPot-E)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
visokem šolstvu (ZViS-H)

3300.

Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občine Krško in Občine Kostanjevica na Krki za izvrševanje
ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih
10092

3308.

Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine
Novo mesto
Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine Straža
Pravilnik o oddajanju zemljišč v lasti Občine Straža
v najem
Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v
najem v lasti Občine Straža
Pravilnik o spremembi Pravilnika o ohranjanju in
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža za programsko obdobje 2007–2013
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč »družbena lastnina – imetnik pravice uporabe: Osnovna šola Vavta
vas«
Sklep o izkazani javni koristi za cesto št. 295043
skozi Stražo in Podgoro

10051
10054

STRAŽA

10061
10063
10069

MINISTRSTVA
3299.

3307.

3309.
3310.
3311.
3312.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
strokovnih izpitih s področja opravljanja inženirskih
storitev
10076
Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu izračuna
plačil na podlagi obvestila, za uporabo radijskih
frekvenc in za uporabo elementov oštevilčenja
10078

3313.
3314.

USTAVNO SODIŠČE
3301.

3303.

3304.

3305.

3315.
3316.

OBČINE

3317.

3306.

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje opremljanja »Obrtna cona Kostanjevica
na Krki – 1. faza«
10084
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo v Občini Kostanjevica na
Krki
10086

3318.
3319.

10095
10101
10102
10102

Odlok o režijskem obratu v Občini Štore
Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe
za upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave v
naseljih v Občini Štore
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo na območju Občine Štore
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Štore
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Štore

10102
10103
10105
10105
10105

ZREČE

KRANJ

3320.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
sofinanciranju športnih programov v Mestni občini
Kranj
10086

3321.
3322.

KRŠKO

3323.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni
dom Krško
10086
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Krško
10089

10094

ŠTORE

Odločba o odpravi 2. člena Odloka o določitvi in
spremembi imen in potekov cest in ulic na območju
Mestne občine Ljubljana
10079

KOSTANJEVICA NA KRKI
3302.

10094
10094

3324.
3325.

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje Občine Zreče
Odlok o komunalnem prispevku v Občini Zreče
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2011
Pravilnik o sprejemu otrok v javni zavod Vrtec
Zreče
Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve
pomoč družini na domu
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč javno dobro

10106
10107
10110
10111
10113
10113
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